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ЗАТОНУВ НЙЩІВНИК 
ГОБС0Н 3 176 

ВОЯКАМИ 
Вашингтон. — Команда во-

снної фльотн звідомляс, що 
нищівник Гобсон, зударив-
шись в суботу вночі з літако-
носцеи Васп на Атлантійсь-
коиу океані, потонув з 174 во-
яками. Команда Атлантійської 
фльотн, якої база находиться 
в Норфолк, у стейті ВірджінІя, 
шіявляс, що літаконосець і 
внщівннк Родман, вирятува-
ли 61 осіб. З пристані Чарлс-
тон, С. К., де Гобсон звичайно 
мав свос пристановище, зві-
домляють, що на цьому ко-
раблі було під час нещастя 14 
офіцерів і 221 моряків. Після 
24 годин від випадку, департа-
тамент фльоти оголосив, що 
крім 61 вирятуваних осіб нема 
жадної вістки про інших воя-
ків. Між пропавшими нахо-
диться теж командувач кораб-
ля В. Дж. Тірні. Літаконосець 
Васп ушкоджйннй у висоті 75 
стіп від дна, одЯаче доволі вн-

соко над водою п тому йому 
не грозить небезпека затонен-
ня. Він повертасться власною 
силою до Ню Норку для на-
правки. Морські офіцери зві-
доиляють, що зудар трапився 
в ѓод. 8:38 вночі, за східнім 
часом, в суботу у віддалі 1,775 
миль на північний схід від 
Норфолк, а коло 725 миль на 
північний захід від островів 
Азорів. Адмірал Лінде Д. Мк 
Корміќ, командувач Атлантій-
ської фльоти, вияснюс, що о-
бидва кораблі находилися в 
дорозі на Середземне морс, 
щоб приєднатися до Шостої 
Фльоти. Васп був зайнятий 
вправами в нічнім літанні про-
ти винищувача мін Гобсона й 
Родмана. У. списку затопле-
них. оприлюдненім Атлантій-
ською фльотою, находяться 
такі слов'янські прізвища: 
Едвин Лянковський, Джеймс 
Стефанко, P. Н. Васильковсь-
кнй. 

Президент признає обмеження своєд влади 
конституцією 

Вашингтон. — Серед загос-
треного спору над питанням, 
чи президент Злучених Дер-
жав мас право захоплювати 
приватні мастќи під керівннц-
тво уряду,' Ѓо'лмс Балдрідж, 
асистент генерального про-
куратора заявив, що хоч 
Конституція 'обмежує Кон-
грсс і судівництво, то не об-
мсжус викопну ділянку уря-
ду в уживанні засо - 1 - --""---
необхідносте. Так: 
склав він в федеральнім днс-
трикто.чім_судіг де підприємці 
сталевої промисловості! внес-
ли скаргу, щоб спинити заря-
джсння президента для захо-
плення підприємств. Суддя 
Дсйвид Пайн, який мас внрі-
шити цю справу, заявив, що 
досі ніколи не чув про таке 
розуміння влади. 

У листі до Чарлса С. 
Джовнса, предсідника Акаде-
мії Аеронавтики на майдані 
Ля Гвардія в Ню Норку, пре-
зидент Труман написав, що 
„влада президента спирасть-
Ся̀  на Конституції й вона об-
межена постановами Констн-
туції, головно в ділянці охо-
рони особистих прав людини. 
"‚T-i^^v . . . ; Джовнса про 

гт,,. -^‚і рисмств, пре-
зидент згадус, що ‚законні 
Проблеми, .які виникають з 
тих фактів, розглйдас тепер 
суд і це зовсім правильне`, од-
наче я думаю, що Констнту-
ція не вимагає, щоб я внстав-
ляв країну на небезпеку, тим, 
що я маю дозволити замкну-
ти сталеві підпрнсмства у 
критичному часі". 

Помер б. керівник „Ассосіейтед Пресе" 
лу й Вечірнього Бюлетеня". 
У 1912 р. покійний вступає, як 
помічник до „Ассосіейтед 

Бронксвіл, Н. И. — У віці 
80 років в одній з місцевих 
лічниць, помер Фредрнк Мар-
тін, бувший керівник знаного 
пресового агентства „Ассосі-
сйтед Пресе". Заслужений ді-
яч американської преси. Ф. 
Мартін. у 1833'році закінчив 
Гарвардський університет й 
тоді розпочав співпрацю в 
„Бостонському Журналі". Ви-
явивши небуденні журналіс-
тичні здібності, він швидко 
просувається вище й в 1906 
році стає редактором „Жўрна-

Прссс". Під час І світової вій-
ни, він перебуває, як прсд-
ставннк „Асе. Пресе" в Евро-
пі, а 1921 р. стає на чолі ці-
лого агентства. Одночасно, по-
кіііний займав високі станови-
ща у кількох громадських б 
фахових організаціях, а та-
кож був членом різних місцс-
вих і закордонних комбатант-
ських груп. ' 

Бібліотека ню-йоркського Університету 
отримала дар від поляків 

Ню Порк. —' Керівник ін-
ституту публічних справ і рс-
гіональннх дослідів при ню-
йорському Університеті спо-
вістив, що цей університет 
отримав цінний дар від осіб 
з б. польського підпільного 
руху. Дар складається з по-
над 2.000 цінних книжок з 

царини питань Східньої Ев-
ропн та міжнародніх відно-
син. Ця збірка мас назву 
„Пропамятної Бібліотеки ім. 
Казимнра Пузака" в честь б. 
предсідника польського під-
пільного парламенту, який 
помер у 1950 р. в совстській 
в'язниці. 

УКРАЇНЦІ ПРИТЯГАЮТЬ УВАГУ 
НА ПАРАДІ ЛЬОЯЛЬНОСТИ 

Ню Порк, — Українська під загрозою пістолів гнали! 
група на Параді Льояльностн перед собою винуждснілу ук-
мннулої суботи, 26-го квітня, J раїнську родину (образ влаш-
притягала загальну увагу, тувала Жіноча Організація 
глядачів, що в кількості! ко- J при Об'єднаному Комітеті) а 
ло 30,000 приглядалися пара- на відповідно ўдекорованому 
ді. не зважаючи на бсзпе- автомобілі був символ розп'я-
рсраний дощ. Погана погода тої комуністами України 
була причиною, ню парада (приготований ДОБРУСом). 
своєю чисельністю не була та-1 Параду підбирали високі дср-
ка, як цс можна було споді-! зќаяві; стсйтопі і міські до-
ватись і як нона цілком певно І стойннки. Місцева лмсрнкан-
була б в погідному дні. Па- ська преса звернула увагу го-
рада починалася від 95-тої вў-1 ловно на один з транспарен-
лиці та йшла по п'ятій све-1 тів української групи, на яко-
ню. В цьому році її вперше І му було виписано аиглійсь-
очолював відділ коло 1,000 j кою мовою: „Хап жнпс Амс-
вояків, за якими з прапорами,' рнка - - сдина наділ нашого 
оркестрами та численними 
транспарснтами і возами-
фловтамн йшли громадські 
організації, д є м о н с т руючн 
свою вірність принципам де-

ДОПОМОГА ЕВРОПІ, - НАЙ-
КРАЩИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕКИ 

АМЕРИКИ 
Вашингтон. Програма, лютах на військову продук-

понсволсного наіюду". Цс ѓа 
сло взято за символ цілої па-, 
ради. Під час походу члени 
ДОБРУСу поширювали ілюс-
тіювані фрагменти совстсько-

мократії та ідеалам амсрикан- j ѓо народовбивстпа в Укра'їні 
j летючки з ВНЯСІІНННЯМН зн-
грози з боку комуно-росіись-
кого імперіалізму для вільно-
го світу, включно з Амери-
кою. „Воля Америки станс-, 
вить неподільну цілість і во-
лсю інших націй" сказано 

ської Конституції н Дскляра-
ції Незалежиости. Велику 
групу в Параді становили на-
ціональностсві групи, загаль-
ну увагу між якими, як згада-
но, притягалн українці. Не 
зважаючи на дощ, першими 
з'явились на параду головно 
пластуни, ДОБРУС. а дальше 
н інші організації, разом по-
над дві тисячі осіб, в цьому 
теж жіноцтво. Українці, що 
йшли в супроводі оркестр та 
американських і українських 
прапорів, мали низку влучних 
транспарентів та два образн: 
у н і формовані „енкаведисти" 

в летючці. В цій Параді Льо-
лльности були справді прапо-
ри чи не всіх націй, які могли 
вільно повівати разом і під 
охороною зоряного амсрикан-
сьќого прапору, льолльність 
для якого та для символізова-
ннх ним ідеалів була ціллю 
демонстрації. 

він", „Лист з робочого табо-
py'.'t ..Ніч западає", „Пісня 
втікачів з Солопецькнх та-
борів". Ці пісні будуть псрс-

Плачі з советських невільничих таборів 
передавані „Голосом Америки" 

Вашингтон. — Департамент нікому. Інші заголовки пісень 
стейту повідомляє, що 1 трав- такі: „Прощайте!", „Бурс 
ня будуть передані з різних 
радієвих станцій „Голосу А-
иернки" пісні російських „ро-
бітничнх невільників". Ці пі-
сні складені серед 15.0$),000 
в'язнів в `20О `ЄовсѓсЬюіх табо-
rjax. Слова й музику псреггач-
кувалн до Америки втікачі з 
таких таборів. З них деякі пе-
ребули по сім років на невіль-
ничій праці. Одна з пісень 
мас наголовок „На самоті", 
її переклад зладжений ан-
глійською мовою і вона від-
зеркалюс жахливі думки й 
плачі в'язня, який не бачить 
рятуйќў з свого положення і 
передбачує смерть у молодому 
віці й в околиці, невідомій 

дані 8.39 мовах до вільних.,; Нові проблеш в амерйкансько-югослав-
країн і до країн нове Заліз- - г . и п п и и ! 1 7 Г ` " " ' " " " ` ' 
мою Заслоною. Одна з) стан- СЬКИХ ВІДНОСИНаХ 

Београд. Югославія.—Най'-1 яких передбачується псрсмо-
блнжчі місяці становитимуть j ѓу про-італійських партій 

Взаємної Безпеки дає найкра-
щу військову н економічну о-
боіюнну піюграму для Злучс-
них Держав, — таку думку 
виявляє Комісія Справжньої 
Небезпеки після довгого про-
сліджування справ оборони, 
як в Америці так і п Европі. 
Внстачальна Програма Взаєм-
ної Безпеки виявиться впро-
довж двох років у зменшенні 
висилки американських воя-
ків і в обкраснні на 12 Оіль-
йонів видатків на віііськові ці-
лі — як твердить звіт КОМІСІЇ. 
Комісія оголосила свою оцій-
ќу прн нагоді звіту Агенції 
Взаємної Безпеки, у якому 
сказано, що країни в Пішііч-
но Атлантіиського Пакту пн-
дали $229.000.000 в своїх ва-

цію, розбудову іі устаткуван-
ня в. перших пісьмох місяцях 
теперішнього скаіюового ію-
ку. — Комісія Справжньої 
Безпеки цс непартійна трупа 
приватних грамадян, зоргані-
зована в 1950 р. з мстою, звср-
нутн увагу публіки на нсбез-
пску, яка виннкас з конуніс-
тичної агресії, і нізватя гію-
мадянство до вчасної діяль-
ности для відбиття цісї небсз-
пекн. Головріо комісії є д-р 
Джеймс Б. Копант, президент 
університету Гарвард, в місто-
головою с Т`і)снсі С. Вургін, 
кол. підсскрстар абмії. Комісія 
пропонує кілька запобіжних 
кроків для амсншсннл запю-
зі!.. Крім того рекомендує 
дальшу технічну допомогу св-
Попс`йськин країнам. 

Журналісти-втіначі перестерігають вільний 
світ 

Ііс}иіін. 
тридгннин 

Т.чт закінчився 
з'їзд і{)сдсрації 

журналістів - втікачів з-поза 
залізної куртини. З'їзд прого-
лосив свос звернення до віль-
ного світу, в якому остсріпк: 
вільні народи, що їхня 'воля 
вповні буде забезпечена тіль-
ки тоді, коли звільниться кра-
їни сателітів від росіпсько-ко-
муністнчного гнету. В 3BCI)-
нснні підкреслюється, ЩО 
„вільні народи жде доля дср-
жав сателітів, хіба що вони рі-
шучс виступлять проти агрс-
сіГ'. До федерації належать 
журналісти на етнічній засаді, 
а не на основі державної прн-

і Чсхословаччину заступали 
прсдставиики чехів і словаків, 
навіть прийшло 'було до гос-
трої виміни думок між чехами 
і словаками, коли словацький 
представник відчитував свою 
заяву. Чехи кричали, що сло-
вакн домагаються в своїй за-
лві радніше звільнення від чс-
хів, як від комуністів. (В зві-
домлснні нема'є згадки про ті 
народи, що вже давніше по-
тсрпіли від совстської агресії, 
виходило б от`}ќе, що ця фсдс-
раціл журналістів об'єднує 
тільки журналістів 
з так званих держав 

і літів, іцо попали під совєтську 

ЯПОНІЯ ЗНОВУ СУВЕ-
РЕННА ДЕРЖАВА 

П Р Е М ' Є Р І Ю І І І І Д А П Е Р Е С Т Е Р І Г А Є П Е Р Е Д 
К О М У Н І С Т И Ч Н О Ю З А Г Р О З О Ю 

Токіо, 28. квітня. — Сьо-
годні 10.30 ввсчорі (9.30 ра-
но за американським часом) 
Японії привернено всі права 
суверенної нації, які вона бу-
ла втратила після програної 
імперіалістичної війни проти 
Злучених Держав та їх союз-
ників сім років тому. Японія 
дістала знову свою суверсн-
ність з хвилиною, як в архі-
вах дери{авного дспартамсн-
ту у Вашингтоні зложено ра-
тифіковаиі документи ми)ю-
вого договору з Японією, — 
підписаного 8-го вересня ми-
нулого іюку у Сан Франсіеко. 
На передодні здобуття су-
всрснности, яноиськнй прем'-
ер Иошіда виголосив чсре.і 
радіо промову до японського 
народу, повідомляючи, що 
„ми нарешті знову вільні; ми 
незалежні; тепер Японія прн-
лучусться до сім'ї вільних на-
цін, як суверенно рівна". Але 
він рівночасно перестеріг су-
всрснний японський нарід пс-
ред комуністичним намаган-
нлм „завоювати світ при до-
помозі підбурюючої піюпа-
гандн, інфільтрації та при до-
помозі сили", — закликаючи 
націю до постійного збільшу-
вання своєї оборонної сили, 
разом з іншими вільними на-
ціями світу. Для власної обо-
ронн 
м'ер 

цифіку із Злученими Держа-
вами і в тій цілі залишаться 
в Японії теж американські 
війська та матимуть право ко-
рнстуватнся деякими полек-
шами. „Ясно, що такий стан 
не зможе продовжуватися 
безконечно" -г- твердив прем'-
ср Иошіда. закликшочн япон-
ський нарід, щоб він сам ро-
бив необхідні зусилля для 
своєї власної оборони. День 
піюголошсння суверенітети 
Японії буде національним 
святом н цілій країні. В точ-
но означ'еній годині задзво-
нять дзвони в усіх святинях, 
відізвуться сирени та парові 
гудки по фабриках, затруб-
лять поїзди і пароплави. Під 
цей гомш будуть піднесені 
на машти японські державні 
прапори і до народу промо-
внть імператор Гірогіто. В^то-
му самому часі перестане вн-
конуватн свою владу аліянт-
ськнй окупаційний уряд та 
почнуть функціонувати алі-
лнтські амбасади. Відбудеться 
святочне засідання парлямен-
ту, на якому буде схвалена 
відповідна резолюція. — Так 
прем'єр, як і резолюція пар-
ляиенту висловлюють Злуче-
ннм Державам та їх союзнн-
кам вдячність, що вони допо-
моглн і дозволили країні під-

нсстися з воєнних руш та 
твердив дальше пре-! зайняти належне ЇЙ, місце в 

Японія підписала до-1 сім'ї вільних націй світу, як 
втікачів j ровір взаємної оборони на Па- рівний з рівними 

сатс 

цій „Голосу Америки" примі-
щена на кораблі „Куріср", — 
що находиться тепер на Ќа-
рібському морю. Для передачі 
пісень складений хор з під-
совстських втікачів під ке-
рівництвом Бориса Ледковсь : 
кого. Хор мас назву „Чорно-
морські козаки". Сольові пар-
тії відспіває Леонід Луговсь-
кий. кол. барітон одеської о-
пери. 

НОВИЙ ІМІГРАЦШНИЙ ЗА-
KQH ЗА ДОПУЩЕННЯ 

АЗІЯТ1В 

ЗДА відновляють військову допомогу 
для Ірану 

Вашингтон. — З л у ч с н ^ б у л о застановлене від 3 січ-
Дсржави згодилися віднови-
тн пересилання військової до-
помоги до Ірану після майже 
чотирьохмісячної перерви. Дс-
партамснт стейту виявляє, що 
іранський уряд дав запсв-
нсння, що буде вживати амс-
риканської військової допомо-
ги згідно з Актом Взаємної 
Безпеки. Перевіз матеріалів' 
почнеться так скоро, як це 
тільки можна. Постачання 

ня тому, що прем'єр Ірану 
Масадск, відмовився дати за-
псвнсння. Тепер він вислав 
відповідний лист до дспарта-
мснту стейту, даючи обіцлн-
ку вимагану Пактом Взасм-
ної Безпеки, одначе деякі 
критики добачують в ньому 
дуже лагідне зобов'язання 
прем'єра. Там сказано між 
іншим, що „Іран боронитиме 
свої незалежиости й волі всі-
сю своєю силою". 

Мехіко забороняє вивіз дерева за кордон 
Місто Мехіко. — Вивіз де- пітал в $3,500.000. Коли фа 

рева з провінції Чівана й ін-
ших північно-західних око-
лиць заборонений на два ро-
ки, бо в тому 'часі мають бу-
ти пороблені приготування до 

брика буде викінчена, вона 
дасть Мсхікові новий рід про-
мислу і причиниться до за-
ощадження гроша й до за-
бсзпсчення природних рссур-

Вашингтои. — Палата Регі-
рсзснтантів, 206 голосами 
проти G8. прийняла законо-
проскт про переміну й коди-
фікацію законів-іиіґраційних 
і депортаційннх в одну ці-
лість, при чому цілковито змі-
ннла відношення Злучених 
Держав до азійських народів. 
Досі, за деякими виїмками, — 
азійські народи були виклю-
чені від американського гро-
мадянства, а в тому законі 
передбачене допущення іміґ-
рантів з Азії Нарівні з іміг-
рантами з інших країн, хоч в 
більш обмеженій кількості. 
Законопроект охоплює 165 
сторінок друку і тепер іде до 
Сенату під дискусію. Міжтим 
v Сенаті підготовано інший 
подібний законопроект, який 

побудови фабрики паперу в І сів для потреб красвого насс-
цих областях. Фабрика мас 
бути побудована в стснті Чі 

льної редакції. За палатним 
законопроектом, до Злучених 
Держав можна буде допуска-
ти 154,657 імігрантів кожно-
го року на постійний пронси-
ток, тобто на 380 осіб більше 
ніж на підставі теперішніх за-
конів. Це число розділене на 
85 країн на засаді квот, як 
це існувало досі. Квоти оперті 
На кількості осіб з різних на-
ціональностей, що найшлися 
в Америці в 1920 році. Най-
більша квота припадає на 
бритійців з Великої Британії 
й Північної Ірландії, бо аж 
65,361 осіб. Найменша квота 
припадає на 57 різнородннх 
країн, включаючи й острови 
на Пацнфіку. Звідти мають 
допустити по 100 осіб річно. 
Новий законопроект передба-

вава, в місцсвосі Тсмосіч. Во-
на повстане старанням групи 
исхінських фінансістів під 
проводом Карлоса Тройета 
на що зібрано на початок ка-

лення. Від 1939 р. сліднин 
зріст вартости промислової 
продукції з 2.113,000,000 пс-
зів до 9,500,000,000 псзів у 
1946 p., а до 17.000.000.000 в 
1950 р. Відповідно до того 
зріс теж І прибуток країни. 

Дебют української театральної групи 
в Ню Йорќу 

налсжности, бо за Югославію І 
говорили представники сербів, {неволю ш 
харватів і словінців. Подібно війни). 

період цілої низки усклад-
нснь в американсько - юго-
славськнх відносинах, що ви-
магатимс найбільше дбайлн-
вого розгляду та виразного 
становища з боку Злучених 
Держав — вважають тут в 
дипломатичних колах. — До 
цих проблем належить голов-
но американська, британська 

французька господарська 
допомога для Югославії, — 
включення Італії в адмініст-
рацію аліянтської зони Трі-
ссту та вибори в тій зоні, за-
повіджсні на 23-го травня, п 

Відносно господарської допо-
могн, югославський уряд вва-
жас. що признаних йому — 
100,000,000 долярів є замало 
на покриття його торговель-
ного дефіциту і домагається 
ще дальших 50,000,000 доля-
рів, ставляючи рівночасно о-
познцінні вимоги щодо Трі-
ссту. Передбачується, що в у-
сіх цих справах західні ди-
пломатичні представники в 
кнчклавськін столиці мусіти-
муть зайняти рішуче станови-
іцс та знайти задовільну для 
всіх і юз в'я з ќу. 

Швайи,арія про незламність своєї 
невтральности 

Берн, Швайцарш, Ми-
нулого року Швеція і деякі 
арабські країни запитували 
Швейцарію, щоб вона иояс-
нила теорію і практику свопі 
нсвтрального становища, яке 
ця країна зберігає від часів 
Наполсона. Швайцарія вняс-
шос, що її нсвтральність зу-
мовлсна кількома нрихильнп-
ми умовннамн.їі гірське полб-
жсння дає можливість Швай-
царії контролювати всі шля-
хн. що ведуть до цісї країни. 
Під психологічним оглядом о-
борона 'Швейцарії спирасться 
на твердий і завзятий дух сво-
їх мешканців за всяку ціну о-
бороняти свою волю. А філо-

софічно ніваицарську нгвт-
ра.чьність с^ґрунтував ще п 
п'ятнадцятому віці Микола 
фон дер Флюе, якніі остерігав 
ШваЙцарІю перед союзами з 
чужими дсржавамп. Колись 
Швайцарія експортувала сво-
їх вояків, тепер вона тримає 
їх до свшй оборони, що скла-
даеться з міліції, якої стар-
шинн вишколюються в ЗДЛ. 
Швайцарія не належить до 
і і АТО. але користас а Пля-
ву Маршала і задумўе нрий-
няти пронози цію ЗДЛ. щоб 
свої представництва ПІДВНЩИ-
ти до ранг амбасад, хоч не 
думає виявити подібної нри-
хнльностн суппоти Москви. 

Сепаратний мировий договір між Японією 
і наи.іональним Китаєм 

Таіпсї, Формоза, 28 квітня. jTCHcift до Формози та Песка-
— Сьогодні пополудні тут бў-1ДОРІВ. остіювів між Формозою 

- . j , _ л ^.,„ . ^ „ і і. китайським к о и т п т н т о ч ; 
ровнй договір між Японією і і м и китайської Республіки 
національним Китаєм. Всі І мешканців Формози і Песка-
підготовки до врочн.стого під-Ідорів; 3) Справа японської 
писання договору завершено І власностн і претенсій на Фор-
вже вчоіш. Національно-кн- Імозі буде полагоджсня окре-
тайський міністср закордон- мни договором: 4) Японія 
них справ вилсннв. що япон- зрікається своїх колишніх 
сько-кнтайськнй договір спн- посілостсй на китайському 
саннй в дусі договору в Сан континенті; 5) Японія і на-
Фраисіско, п!о входить в силу ціональннй Китай постанов-
сьогодні та в якому Китай не 'ллють застосувати принципи 
брав участи. Головні посга-
новн сепаратного мирового 
договору між Японією і НЕ-
ціональним Китаєм такі: 1) 
Японія зрікається СВОЇХ прс-

чартсру О'бсднаннх Націй в 
своїх взаємовідносинах. До-
говір. закн увійде в силу, му-
снть бути ратнфікуваиий пар-
ляментями обох країн. 

Комуністи в Кореї використали переговори 
на розбудову своєї сили 

Токіо. Головна квартира 
ген, Рід)квся. аліянтського го-
ЛОВНОГО команданта на Дале-
кому Сході, повідомила пчо-
ра, що комуністи використали 
період переговорів в справі 
перемир'я в Кореї та зв'яаано-
го з тим припинення інтен-
зивнішнх воєнних дій на 
фронті на те, щоб {юзбудува-
ти свою військову потугу і 
приготовити її до нового на-
ступу. За час переговорів 
червоні основно розбудували 
свої сухопутні збройні сили, 
збільшуючи їх до три четвср-
тих одного мільйона, озброєн-
них наймодернішою зброєю 

Комуністичні агенти хотіли дістатися 
до єпископа Шіна 

Ню Порк. — Новооформ-
лена тут Українська Тсатра-
льна Група задебютувала мн-
нулої п'ятниці, суботи і нс-
ділі, 25, 26 і 27 квітня, виста-
вивши в залі театру „Амато-
Опера" при 159 Блікер Стріт 
драматичну поему Лесі Укра-
їнки „Бояриня". В головних 
ролях виступили: Володимир 
Змій, Іван Куліш, Володимир 
Лясняк, Ліда Крушельниць-
ка, Віктор Кулій, Ліда Погре-
бінська, Лариса Кукрицька. 
Микола Васнлнк. Постанова і 
сценічне оформлення Володи-

Бражннкн, адміністрація і 
співпостава — Володимир 
Змій. Вистава під кожним 
оглядом стояла на високому 
рівні, хоча погана погода та 
мало відома заля могли бути 
причиною, що на всіх трьох 
виставах була обмежена кіль-
кість публіки. 

УСПІХ ПОСТАВИ ОПЌРИ 
„ГАЛЬКА" 

Нюйоркська преса відмічає 
успіх опери Монюшкн ‚‚‚Галь-
ка", що була поставлена у не-
ділю в Карнеґі Гол. Частина 
головних партій була внкона-
на польськими оперовими спі-
ваками, а уся постава спочи-
рала в р^ках Л, Ковальського, до ногр. уряду;-. 

Рим, Італія, 
приїхав з Ню Йорќу єпископ 
Шін. щоб скласти річний звіт 
лк директор Понтифікального 
Товариства для Пропаганди 
Вірн в ЗДА. Єпископ Шін о-
стсрігав італійців перед кому-
ністичними п р о с я н а ннлм 
до всіх релігійних організа-
цій. щоб їх розкладати та об-
мсжувати їхній вплив на рс-
лігійннх людей. В своєму зві-
ті він подав до відома, що 
коли в Америці в 1936 році 
комуністи зачали пролазити 
до всіх можливих тільки ор-
ганізацій, то вони опанували 
були майже всіх визначніших 
ж}'рналістів-коментаторів, --
будучи їх секретарями, про 
що часто ці журналісти на-
віть не знали. „Людина з Мо-
скви пробувала впхатися і 

говорив с-

До Рнмуіпископ Шін. „Вона прийшла 
' до мене з порученцям під 63 

журналістів і сказала, що хо-
чс поборювати комунізм". Та 
коли цей комуністичний а-
ґент залишив канцелярію с-
пяскопа Шіна. єпископ зате-
лсфонував до ЕфБіЛн і допі-
дався. ЩО там слідять цього 
агента в Китаю і Монголії, 
але не знали, що він уже в ЗДЛ. 

рівночасно свою авіяцію до 1,-
500 літаків, з базами в Ман-
джурії. Розбудову ЦИХ кому-
ністнчннх армій переведено 
переважно комуно-кнтайськи-
мн силами. Ген Ріджвсй за-
являє. що хоча червоні не 
зраджують будьлких інтснцій 
бсзпосеік`днього наступу, про-
тс вже сам факт розбудови їх 
сил створює таку можливість 
та переконує, що комуністи 
рішені вдержати СИЛЬНІ пози-
ції в Кореї. На переговорах 
в Нанмунджом почались тим-
часом нові наради повних де-
л'еГацІй, з чого робиться вис-
новок ѓцю можливість основ-
них змін в теперішній „мср-

Індія оберігає Непаль від комуністів 
Явагарлял Нсру на зборах у 
Дарджслінг. недалеко кордо-
цу, остерігав мешканців, що 
живуть на північному кордо-
НІ, щоб були „чуйні", маючи 
на думці просочуваявя кому-

Европі, газети згадують про 
ного переселення на його фарму 
коло Ґстнсбурга, в ПенсилвеніІ. 
Звідти, як кажуть ‚він міг би 
вести свою передвиборчу кам-
панііо. 

Ф Закоиоироект про пвревв-
дсчля ѓтѓягового іюфорсидум 
над і-рою в АІнґо ухвалено в 
Стейті Ню Джерзі. Надіютьгя. 
що г)'бернатор підпише проект 
загального голосування над 
цією сировою, . .. 

індійський прем'єрі ні'тишноі агітації' 3 півночі. 

ЧЕРВОНИЙ КИТАЙ ВОЮЄ 
НАРКОТИКАМИ 

Ню Порк. — Уряд Злучс 
них Держав заповів. ЩО цьо-
го тижня вій виступим перед 
Об'єднаними Націями :і обви-
иувачсннлм проти комуніс-
тнчного Китаю, що він вста-
новив широку сітку злочинної 
торгівлі наркотиками, голов-
но з мстою, щоб прн допомозі 
цеї отруї деморалізувати та 
нищити оборонну силу алі-
янтських військ. Відповідний 
документальний звіт в цій 
справі предложнть комісії 

наркотиків Об'єднаних Націй 
американський спеціаліст в 
тих справах, д-р Генрі Анс-
літ 'ер . В цьому звіті обвину-
вачується і доказується до-
кументами, що комуністич-
ний Китай веде на широку 
скалю злочинну торгівлю 
наркотиками та прн допомозі 
своїх агентів намагається пе-
рсмінюватн в наркоманів а-
ліянтськнх вояків на Далеко-
му Сході. Подібні обвинува-
чення Америка вндвигала 
БЖЄ минулого року. 
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ПОПЛАТНА РІШУЧІСТЬ 
На пресовій конференції з кінцем минулого тижня президент 

Труман доказував прикладами і фактами успіх рішучости в міжна-
родній політиці. Президент вперше виявив, що Злучені Держави в 
1945 іюці були поставили Кремлеві ультимативне домагання, щоб 
він відкликав свої війська з Ірану і він це виконав. В іншому ви 
падќу Америка заставила тоді ще союзного з Москвою югославсь-
кого маршала Тіта забратися з Тріссту. виславши до Північної Італії 
три дивізії американських військ. Президент підкреслив, що ця рі-
шучість мала успіх головно тому, бо безпосередньо після другої сві 
тової війни Злучені Держави мали вповні .^мобілізовані' свої збройні 
сили, з чим мусілн рахуватись ті. яким Америка ставила домагання 

Іран і Трієст не одинокі, у випадку яких поплатилася амери-
КОНСЬка рішучість. Президент Труман навів ще й бльокаду Берліна 
Совєтами та американський повітряний „ліфт" та низку інших фак-
тіп аж до американського виступу в обороні Кореї включно. Цими 
успіхами рішучости в закордонній політиці президент Труман на-
магався виправдати теж деякі рішучі кроки у внутрішній політиці, 
зокрема захоплення урядом сталевої індустрії в намаганні не допус-
титк до страйку, який міг би загрожувати не тільки американським 
військам в Кореї, але й американській обороні взагалі. 

Виступ президента в цих справах саме тепер викликав численні 
коментарі. Частина преси підтримує того роду рішучість, інші від-
кн.чають її, ц ще інші квестіоиують її доцільність в одному або дру-
гому випадку. Але правда, як звичайно, посередині. 

Напевно ніхто не мас реальної причини сумніватися в дпціль-
ності рішучости в закордонній політиці. Це потверджують не тільки 
ваведемі президентом1 Труманом приклади такої рішучости, але й 
не зѓад., вані ним приклади нерішучості!. Згадати б тільки про — ска-
жімо —і Чехословаччину. Правда, Америка врятувала від комуніс-
тнчної загрози Грецію, але американська нерішучість у випадку з 
Чехос.юваччиною дозволила Москві не тільки проковтнути ще один 
нарід, який свосю історією, ментальністю і цивілізацією належить 
до Заходу, але й ‚.заокруглити" її стратегічне положення в централь-
'ній Европі та створити могутню балу для дальшого імперіалізму. 
Ще більш загрозливі наслідки американської нерішучості! можна б 
навести на прикладі Китаю. Проте, відрадним явищем с те. що з 
цих прикладів Америка потрапила своєчасно витягнути відповідну 
науку, хоча ще й далеко не в усіх випадках використовувану. 

Звичайно, можна оспорювати і не без причин сумніватися в ко-
иечність подібної рішучости в деяких внутрішніх справах країни. 
Але діло не в тому. Із заяви президента Трумана та його виправду-
ваияя і доказування корнети з рішучостіѓ в закордонній політиці 
можна робити далекойдучі висновки. 

Президент Труман твердив, що американська рішучість в спра-
вах Ірану, Тріссту та інших мала успіх головно тому, що за нею 
стояла реальна військова сила. І тому президент вважас, що голов-
кою ціллю теперішньої американської політики с знову змобілізу-
сатн ту% реальну могутність, підкреслюючи виразно, що це робиться 
не для агресії, але для того, щоб до неї не допустити. Цю заяву 
можна до деякої міри зв'язувати із опінісю багатьох видатних полі-
тнчних і військових лідерів країни, які вважають, що коли Злучені 
Держави і їх союзники з Північно-Атлантійського Пакту ДОСЯГНІТЬ 
відповідний ступінь тої свосї могутності!, вони повинні використати 
її не тільки на те, щоб здержати совстськнй імперіалізм від дальших 
завоювань, але й повести більш позитивну політику. Іншими сло-
вами кажучи, ці лідери вважають, що вільні коаїни повинні не тіль-
ки реагувати дефензнвно, як це вони часто робили впродовж т. зв. 
‚‚холодної війни", але повинні й самі перебирати ‚‚оборонну іні-
ціаліву". 

Це. звичайно, не значить, що аліянти повинні починати превен-
ційпу війну. Навпаки, така оборонна ініціятива може у великій мірі 
допомогти вдержати мир. Тільки в такому переконанні сьогодні вже 
велика група американських політиків, включно з членами Конгре-
су. домагаються, щоб Америка і її союзники перейшли від „політики 
здержування" совстського імперіялізму до „визвольної політики", 
застосовуючи Доктрину Трумана не тільки до загрожених, але ще 
вільних народів, але теж до народів поневолених та дали їм всю 
можливу тільки допомогу і підтримку та заохоту в їх боротьбі за 
визволення. Якщо б президент Труман і таку рішучість мав на думці, 
то її цілком певно повітали б всі ті, яким лежить на серці справа 
рятунку людського роду та його цивілізації. 

Стефая М. Т.кач, предсідннк 
.‚Греко Кафтолическаго Сосднне-
нія", забрав голос в справі тих 
наших рідних, що прибули остан-
німп роками до Америки як ті, що 
рятуючи своє життя мусілн поки-
дати свою улюблену Карпатську 
Україну. Між ними с особи, що їх 
добре знас усе Закарпаття як вір-
ннх синів, що добре служили сво-
му народові та його обороняли. 
Ті самі люди пробують те саме ро-
бнти і тут на вільній американсь-
кій землі, стараючись ввійти в 
контакт з тими рідними, що вий-
шли з Закарпаття вже давно. Ін-
шимн словами роблять тепер те, 
що роблять між своїми всі інші 
нові імігранти, з якого народу во-
нн не походили б. Тому можна 
було надіятись, що верховоди 
‚‚Сосднненія", найбільшої й най-
старшої організації внходців з За-
карпаття, поставляться до тих но-
внх імігрантів тепло, з серцем. Це 
ж їх кров, їхні найближчі! 

Перед нами „великоднє" видан-
ня органу „Сосднненія", себто ч. 
16 тижневика „Амернкански Рус-
ски Всстнік" з 17 квітня. Є там 
офіціяльне єпископське повідом-
лення про посвячення Семинара, 
назначення генерального вікарія 
дісцезії, с „Слово Боже", с і про 
понтійського Пилата. Та цілу ре 
дакційну сторінку забрало „сло-
во" С. М. Ткача п. н. „Ми маємо 
тоє право". 

Здавалось би, що в такий день 
і на сторінці, на якій ще поміщено 
(як на глум) „пасхальні благо-
желанія" і „Христос воскрес!" не 
буде ніякої напасти і таких слів 
як „Проч од нас!", звернених до 
— рідного брата. Проте так не 
сталось. Тому вже за те одне по-
вннен предс. С. М. Ткач з сорому 
паленіти. Він же ж тут роджений 
і вихований, і тому можна б від 
нього вимагати в такий час, як 
великодннй, більшої культури, як 
від старих мадяронів, яких самі 
взке назви „Україна" та „україн-
ський" виводили прямо з рівнова-
ги. Та виходить на таке, що й те-
перішній предсідннк „Сосднненія" 
іде тим самим сумним шляхом, 
яким впродовж 60 років йшла йо-
го організація та її орган, ство-
рюючи якийсь „карпаторосійсь-
кнй" нарід, бо так звучить ця на-
зва в англійській мові. 

С. М. Ткач не може стерпіти 
назви „Карпатська Україна". Він 
не може зрозуміти, як могла така 
назва повстати на Закарпатті, як 
там міг нарід про це рішати, не 
питаючи „великих держав світу", 
чи може „Сосднненія"? Про про-
лнту рідними дітьми Закарпаття 
кров за цю назву і те, що вона 
означає, С. М. Ткач не чув, хоч 
про це писали з найбільшим по-
дивом всі американські газети. 
Того він не визнає, як і не при-
знас права „карпато-українцям" 
на те, щоб вони могли старатися 
біти лідерами між „американсь-
кнми карпато-русинами". А вже, 
Боже борони, щоб могли відважи-
тися збирати „гроші і фонди"! 
Мабуть те останнє й найважлнві-
ше для предсідника „Сосдиненія". 
Тому він так гостро перестерігав 
членів свосї організації перед ти-
ми людьми, що були „учасниками 
руху переміни Карпатської Русі 
на нічний сон Карпатської Ук-
раїни". 

Ціле те письмо головного пред-
сідннка „Сосднненія" не с ніякою 
несподіванкою для старої імігра-
ції. „Свобода" витрачала десятки 
років, щоби внести якесь світло 
між наших братів з Закарпаття, 
дурених мадяронами. Мабуть в 
історії людства не було другого 

народу, духовенство якого було б 
у такій великій частині ворогом 
свого народу, як було в Америці 
з священнкамн-мадярондмн, що 
панували над душею, серцем і кн-
шеиею несвідомого нашого бра-
та, імігранта з Закарпаття. Ми 
теж уже давно втратили надію на 
те, щоб могла наступити зміна на 
краще. Бо й тоді, коли ще не за-
гоїлись на геіюйських дітях Кар-
патської України рани, що їм за-
вдали мадярн, як напали на Кар-
патську Україну, „Сосднненіс" та 
його предсідннк не „визнавали" 
того національно-прнродного про-
цесу, що настав на Закарпатті, об 

тоні проти української назви. Те 
саме робили також і ті з Закар-
паття, що їх побйламутило росій-
ське православ'я. 

Даремний був труд ‚‚Сосдине-
нія" та його органу, тому 60 років, 
не спинить української ідеї й ве-
лнкоднин виступ проти карпатсь-
ких українців теперішнього пред-
сідника цієї організації. Закарпат-
тя це рідна частина рідної Укра-
їнн! Видно, що силу цієї рідної 
ідеї вже зачинають відчувати на-
віть і ті наші закарпатські брати 
в Америці, до яких цісї ідеї не до-
иускали. Це те, що й лякас пред-
сідника „Сосдиненія". Бо як інак-
ше зрозуміти цей його поступок 
і такі слова як „Проч од нас", 
сказані на сам Великдень до тих, 
що мають сто разів більше право 

стоюючи свою „Подкарпатску. говорити про назву Закарпаття, 
Русь" та протестуючи в Вашинґ- ніж він. 

Іван ІСедрня 

Мариво репатріяці 
Чи знайдеться перо, яке персда-

ло б жах примусового відсилання 
людей до країни їхнього похо-
дження, де жде їх — пересліду-
вання і смерть?! Чи буде закріп-
лена у творах літератури пам'ять, 
що йшла б із роду в рід, про най-
більш несамовите видовище з у-
сіх видовищ, відомих в історії 
людства, що не окремі одиниці, а 
сотні тисяч людей місяцями й ро-
ками жили в гнітучій атмосфері 
страху перед насильним запрото-
ренням її назад до тієї катівні, із 
котрої вони втекли, рятуючи 
тільки своє голе життя і — ідею 
волі людини та народів?! Як це 
можливо, що ще нині, в 1952 році, 
є ще у світі народи і громадян-
ства, що до їх свідомості! не дій-
шли ще ті страхіття, які діялись 
в країнах середньої Европн в пер-
ших післявоєнних роках, роках 
окупації аліянтськимн військами 
західніх зон Німеччини й Австрії 
та цілої Італії, де кругло 2 міль-
йонн бувших громадян земель, іцо 
знайшлись під совстською вла-
дою, днями й ночами тремтіли, 
щоб їх не „репатріовано"?! 

Політичні втікачі з рідного 
краю були від найдавніших істо-
ричних часів. Вони лякалося по-
вороту до дому, як довго панўе 
там ворожий їм режим. Але щоб 
цілі маси людей, раховані на 6 
і 7 цифер, не хотіли вертатися до 
дому, коли їм це пропонують та 
ще й „гарантують безпеку" — та-
кого ще ќі коло не бувало. І це 
не вміщалось в поняття західньо-
аліянтських дипломатів і держав-
ннх мужів. Поворот мас утікачів 
до рідного краю в умовннах, коли 
припинились воєнні дії і настав 
„спокій", — здавався цим захід-
нім переможцям чимсь таким са-
мозрозумілнм, що вони вважали 
самозрозумілою вимогу Сталіна в 
Ялті, щоб усіх громадян Сов. Со-
юзу відтранспортувати назад. І 
ця згода в Ялті започаткувала 
найтемнішу сторінку в історії за-
хідньої демократії, що -— через 
повне незнання свого східнього 
„союзника", — гнала на смерть 
чоловіків, жінок і дітей. Це був 
тріюмф московсько - большевиць-
кої тези й усієї совстської практи-
ки від часу жовтневої революції 
— ставились до людини, як до ху-
добн, яка не мас змоги висловлю-
вати свої бажання та з якої ба-
жанняии ніхто не рахується. 

Чи існує десь статистика, скіль-
ки людей насильно репатріовано 
до Совстського Союзу в Европі та 
на інших континентах після за-
кінчення другої світової війни, 
скільки людей, військових і цн-

вільних, марно згинуло вже за 
мирного часу, тільки у висліді 
„репатріаційного" принципу з Ял-
танської умови? Найстрашніший 
був рік від весни 1945 до літа 1946 
року. І мало людей досі знас про 
переломові збори УНРРА в Атлен-
тнк Ситі в Америці в березні 1946, 
де серед „обсерваторів" була та-
кож делегація від ЗУАДК-ту. Са-
ме ця українська делегація скла-
ла тоді меморіял 1) проти насиль-
иої репатріяції, 2) за дармовим 
харчем і приміщенням для втіка-
чів в Европі у таборах УНРРА, і 
3) щоб скласти плян переселення 
втікачів до нових країн. Цю ук-
раїнську резолюцію прийняла на-

І рада всіх „обсерваторів" і з нею 
погодився офіційний представник 

j американського уряду, який вже 
j від себе поставив її на повному за-

сіданні УНРРА. І ту резолюцію 
! прийнято 23-ма голосами членів 

УНРРА (держав) проти 7 голосів 
совстсько-сателітськнх. Це був по-
чаток кінця примусової репатрія-
ції. 

Але вона не переставала стра-
шити своїм марцвом і вона була 
теж тим найгрубшнм бичем, що 
гнав втікачів в заморські країни, 
хоч би до Тунісу, Парагваю, хоч 
би на край світу, де лише не ся-
гатнме рука совстських репатрія-
ційних комісій. І це мариво стра-
шнть ще по нинішній день. Бо 
большевикн тримаються своїх на-
прямних із залізною впертістю і 
з такою самою впертістю попто-
рюють свої методи. Найпершим 
завданням большевицького режн-
му скрізь, де він запанує, с винн-
щування „ворогів народу" і нема 
такого засобу, щоб його вони не 
хапались, щоб лиш дістати в свої 
руки тих „ворогів". Тому вимога 
примусової репатріяції всіх поло-
нених була одною з головних ви-
мог червоного командування в пе-

I реговорах про замирення в Кореї. 
Як відомо, це один із „мертвих 
пунктів", що настали в отих пе-
реговорах, бо з однаковою послі-
довністю стояли американці на 
становищі не масової і не приму-
сової, а індивідуальної і добровіль-
ної репатріяції. І тепер, точнісінь-
ко за московським зразком із 
(здасться) 1945-го року, комуніс-
тичний Китай проголошує „амнес-
тію" для всіх полонених і втікачів 
із північної Кореї, „гарантуючи" 
безпеку, волю і свободу всім, що 
лиш поверніт`ься, навіть таким, 
які діяли вже проти комуністів, 
бо вони — мовляв — були „обду-
рені" американцями та діяли „під 
примусом". Тільки в большевнць-
кому світі ніхто не діє під приму-

ЗЯСЛІПЛЕШІСТЬ 
В річницю лютневої російської 

революції 1917 року група репре-
зентативннх особистостей амерн-
канського політичного, наукового 
і профспілкового світу опубліку-
вала відозву до „народів Росії", і 
Аналіза подій, що мали тоді місце 
в російській імперії, нагадўе зви-j 
чайну казочку для дітей; це зра- j 
зоќ політичної патетики, що не 
мас нічого спільного з реальною 
політикою. Мета відозви — вка-
зати росіянам, яким шляхом вони 
ЗМОЖІТЬ повернути втрачені сві-
том симпатії і стати звичайним на-
родом. 

Автори звернення твердять, що 
лютнева революція була „спіль-
ним досягненням усіх народів Ро-
сії". До деякої міри так: самодер-
жавний царський уряд валили всі 
народи, але відбудовувати в но-
вих формах російську імперію 
взявся лише російський народ. 
Робив це він шляхом придушен-
ня національних свобід сусідніх 
народів, тому й не вийшло ніякої 
демократії. 

Окремий законодавчий орган 
Тимчасового уряду, Юридична ра-
:да на засіданні 13 липня 1917 р. 
виявила таке ставлення до прого-
лошення українським народом ав-
тономії: „В теперешній час, не че-
каючи відповіді від уряду, Київ-
ська Рада самовільно проголосила 
автономію України. Представники 
українських партій не зупинились 
перед актом відкритого бунту, 
який поставив під небезпеку дер-
жавну єдність Росії і наніс тяж-
шій удар російській демократії в 
час наполегливої боротьби за за-
кріплення великих здобутків ре-
волюції. Покладаючн всю відпо-
відальність за цей акт на його ви-
нуватців, Тимчасовий Уряд з сво-
го боку категорично заперечує за 
так званим універсалом будь яку 
силу. Уряд висловлює свою твер-
ду впевненість, що вірна російсь-
кій революції більшість українсь-
кого народу його (універсал) ціл-
ковито відхиляє і . . . буде.чекати 
вирішення українського питання, 
відповідно до його життєвих інте-
ресів, російським Учредітельним 
Собранісм". 

Фінляндський генерал-губерна-
тор звітував, що політична коньУ 
юнктура (брак в Тимчасового 
Уряду збройної сили) примушує 

російський уряд -відкладати по 
можливості на пізніше справу 
остаточного питання про відно-
шення між Росією і 'Фінляндією. 
Згадана Юридичне' рада прити-
вилась визнанню незалежності! 
Фінляндії, мотивуючи свос посту-
пування тям. що акт незалежнос-
ти Фінляндії послужить прикла-
дом для політичних ДІЙ інших не-
російських народів. 

Політикою Тимчасового Уряду 
скористувались російські комуни-. 
ти, кинувши гасло „самовнзначен-
ня народів, ах до відокремлення". 
Перемігши, комуністи добрих де-
сять років мусілн засуджувати ро-
сійський шовінізм і матеріялізм, 
обіцяти неросійським народам не-
залежність, аби таким чином до 
часу скріплення сили утриматись 
при владі. 

В 1928 році журнал „Красний 
архів" (том ЗО, 1928 р. Москва) 
писав: „Наявність в царській Ро-
сії більше 50% нерівноправних 
народностей заключала в собі од-
ну з головних суперечностей, що 
вела Росію до революції. Перед 
класом, що став при владі, стала 
дилема: або розв'язати цю супе-
речність або вступити в конфлікт 
з стремліннями поневолених на-
родів визволитись від великоро-
сійського гніту. І буржуазія (Тим-
часовий уряд, ред.) зайняла зов-
сім виразну познцро,,Ось Україя-
ська Рада вимагає від Тимчасо-
вого уряду надзвичайно малого: 
лише „висловлення в тому чи дру-
гому акті принципового прихиль-
ного ставлення" до гасла про ав-
тономію України . . . Вимога при-
значення окремої посади комісара 
в справах України відхиляється 
тому, що це викликало б потребу 
„определения границ", а це таке 
страшне: пахне відділенням. Ви-
мога виділення окремих українсь-
кнх військ відхиляється тому, що 
її задоволення „можливе лише в 
тих рямках, в яких воно не пору-
шило б цілости. єдиостн і трнв-
кости організації збройних сил 
російської державќ . . . " 

Отож, засліплені - шовінізмом, 
російські демократи спричинили 
перемогу комунізму. Тепер вони 
так само засліплені, як і в 1917 
році й так само, свосю засліплен-
ністю, допомагають Кремлеві. 

сом і тільки большевицьке право-
суддя не карає за про-больше-
віщьку роботу! Яка наруга над 
словом, які кпини зі здорового ро-
зуму! Адже ми ще не забули, як 
проголошувано оовстську „амне-
стію" по всіх таборах Німеччини 
й Австрії, які промови виголошу-
вали червоні репатріанти, велико-
душно обіцяючи всі блага повер-
таючим „на родіну", яка — мов-
ляв — потребує рук до праці і є 
доброю матірю для всіх своїх ді-
тей, головно тих, що натерпілись 
від німецької сатрапії. І совстська 
родіна, дійсно використала до 
праці всіх тих затурканих, задур-
манених і спантеличених чолові-
ків і жінок, що повертались до 
рідного краю, чепурились перед 
виїздом із таборів, їхали із співа-
ми, які замовкали зараз за дро-
тяною заставою, що ділила Захід 
від СХОДІ'. їх обдирали з усіх їх 
мізерних „дібр", що їх придбали 
за воєнний час свого перебування 
в Німеччині і короткий час та-
мошнього миру, — розділювали 
чоловіків від жінок, вивозили ген 
на далекий Схід і казали в най-
кращому випадку „доказати свос 
каяття працею для родіни" — 

г^'гетстд.гапгп^рддсд^сдгздддезе^ 
Вол. Дорошенко 

МОЇ ВЗАЄМИНИ З 
ПРОФ. Д. ДОРОШЕНКОМ 

(Спогад у 1-ші роковини сліерти н 70-л1ття народив). 

(8) 
Правда. Лнпннськнй був змуче-

vmi тяжкою хворобою, але й для 
Дмитра Івановича заподіяна йому 
прикрість не минулася даром, 
відбившися на його здоров'ї (він 
хворував на серце). Восени 1929 
р. л пробув довший час у Чехії — 
лікувався в Карльсбаді, а опісля з 
місяць жив у Празі, визбируючи 
в бібліотеках Народного Дому, 
Університетській і Слов'янського 
Інституту чеську літературу до 
Шевченка і Франка. І ввесь час у 
вільних хвилях проводив нероз-

лн до ресторану на невибагливу 
вечерю й пиво. Тоді я добре по-
знайомнвся з українським життям 
чеської столиці, хоч багато чого 
про відносини в Укр. Вільному 
Університеті або в Педагогічному 
Інституті тощо, знав і перед тим 
із листів Дмитра Івановича або 
Сімовича. 

Мені часто доводилося давати 
їм інформації щодо різних видань, 
яких поза бібліотекою НТШ у 
Львові, ніде в Европі не було, а 
зков і навпаки, — вони помагали 

лучно " Дмитром Івановичем, де мені своїми інформаціями або роз 
його n W стрінув, або в компанії ікуками потрібної літератури. В 
зі спільними друзями Дмитром Празі Дмитро Іванович опубліку 
Антоновичем та Василем Сімовн-
ЧЄ'І. 

Знайомився 

в^в друге видання свого покаж-
ч.іка української літератури в ме-

Прагою, її ви- жах Росії від появи Енеїди Котля-
зи.'ічними нам яткамн та устано-
ш!ми, з її політичним і культур-
нкм ЖИТТЯМ. Дуже часто, блука-
ючн ВДВОХ і і Покійним по Празі, 
заходили до автоматів пеік?куси-
ї`ї віт чомусь любив автомати., 
Взсчорі ми звичайно втрьох ходи-, 

рсвського до 1897 р. і до цього 
видання я подав йому чимало по-
иравок і додатків. 

Незадовго перед війною пере-
тягнув Дмитра Івановича його 
приятель проф. Ол. Лотоцький до 
І. -ріпаки на катедру історії право-

славноі церкви, опорожнену зі 
смертю проф. В. Біднова. З занят-
тям Варшави німцями в 1939 р. 
і припиненням там усякої науко-
вої праці, навіть діяльносте Укра-
їнського Наукового Інституту, До-
рошенко вертасться знову до Пра-
ги на свою посаду в Укр. Віль-
ному Університеті. Большевицька 
окупація Західньої Галичини при-
пиняс наші взаємини до часу, по-
ки німці не вигнали москалів. У 
Празі, за так. зв. Протекторату, 
Дмитрові Івановичеві судилося 
відіграти значну ролю в українсь-
кому науковому житті завдяки 
своїм зв'язкам із німецькими нау-
ковнми колами. Дуже багато за-
вдячують йому наші установи — 
Український Вільний Університет 
і Музеї Визвольної Боротьби Ук-
раїнн, що їх він боронив перед ні-
мецькими нацистами, а також і 
наші науковці, як ті, що жили в 
Празі, так і ті, що мусіли втікати 
перед большевнкамн. Своїми 
зв'язками, неодному з них допоміг 
він дістатися в 1944 р. до Праги 
та влаштуватися там на працю. 
Без його помочі було б це немож-
ливо. Так само тільки завдяки йо-
му можна було дістати й мешкан-
ня. Не один із них найшов заро-
біток у Музею Визвольно Бороть-
би України, на чолі якого стояли 
Дмитро Дорошенко, як голова То-
вариства, що удержувало Музей, 
й Дмитро Антонович, як директор 
Музею. 

І я та моя сім'я теж завдячуємо 
Покійному, що могли видістатись 
з загроженого новою большевиць-
кою навалою Львова. Лишатися 
нам другий раз під большевнкамн 
було неможливо. Варшавські пе-
реживання в зв'язку з війною й 
празькі клопоти, щоб рятувати пе-
ред німцями українські наукові 
установи й науковців, сильно від-
билися на здоров'ї Покійного. Та-
кий спокійний і зрівноважений, а 
при тому чемний і приязний, тип 
правдивого дипломата, він під кі-
нець свого життя, перемучений 
працею й тяжкими життєвими та 
політичними обставинами, часом 
ставав дразлнвнм і міг навіть не-
сподівано вибухнути під впливом 
серцевої хвороби, яка кінець-кін-
цем звела його в передчасну мо-
гилу. Але заспокоївшися, бував 
недобрий сам на себе за свій ви-
бух і старався наладнати справу. 
Але часом бував непримиримий. 
Він сам оповідав мені, як вийшов 
із себе й, розкричався на Юрія 
Липу в Варшаві восени 1939 року, 
за німецької окупації, коли той 
силкувався грати ролю українсь-
кого фюрера. 

В квітні 1945 р. Дмитро Івано-
вич з дружиною покидає навіки 
улюблену Прагу, де прожив стіль-
кя часу й так багато попрацював, 
і виїздить до Баварії. Перед виїз-
дом довелося йому пережити тяж-
кий удар — знищення амернкан-
ською бомбою Музею визвольної 

б о р о т ь би. Л і т уян а м є р и-
канської повітряної фльоти, вер-
таючнсь з запасом невнкориста-
них бомб після знищення 13 лю-
того міста Дрездену (тоді в 
Дрездені загинуло багато україн-
ців: д-р Селянський, проф. Воло-
димир Калинович із дружиною й 
донькою й інш.), — рішили 
кинути на Прагу. Тоді прнпад-
кова бомба розвалила й наш му-
зей, цілком знищивши його збір-
ки. Врятувалася лише бібліотека 
й рукописний відділ. 

Треба сказати, що німці до ос-
таннього часу не допускали й 
гадки про евакуацію Праги, за-
грожуючн суворою карою за які-
будь заходи в цьому напрямі, на-
віть за розмови про це. Тому не 
можна було завчасу вивезти бо-
дай важніших збірок. А. пізніше 
не було як, тим більше, що решт-
кн Музею довелося наспіх пере-
везти до сутеренів Карлового Уні-
верситету, де не було й мови їх 
сегреґуватн. 

Перед своїм від'їздом, щоб за-
безпечнтн Музейне Товариство й 
його збірки, Дмитро Іванович 
скликав Загальні збори, які ухва-
лнли змінити назву Музею („Ук-
раїнський Музей у Празі" замість 
„Музей Визвольної Боротьби Ук-
раїнн") й вибрали іншого його 
голову Товариства д-р Вол. Бір-
чака. що був уже чеським грома-
дянином. Директором лишився й 
далі проф. Дм. Антонович. Він 

лежав тяжко хворий у санаторії 
й не хотів та й не міг виїхати. 

Антонович тяжко відчув заги-
бель свосї улюбленої дитини. До-
відавшися про сумну долю музей-' 
них збірок, з жалем сказав: „Кра-
ще б загинула моя с і м ' я " . . . Це 
був удар, якого він не пережив. 
Готуючися до виїзду, Дмитро Іва-
нович мав багато клопоту з сво-
їми книжками та рукописами, бо 
ж годі було все забрати з собою. 
Дещо дав на переховок або на 
власність у певні руки, а багато 
чого знищив. Свою багату корес-
понденцію довелося йому знищи-
ти ще у Варшаві, а тепер мусів 
позбутися й решток. Та в поспіху 
дещо полишилося в хаті й речі й 
папери, здебільшого листівки з 
поздоровленнями. Все це моли у-
сунути його приятелі, що лнши-
лисяся в Прозі, передовсім його 
сусід Євген Вировий. Але на до-
нос однієї московки, яка жила в 
тім самім будинку, що Дорошенки 
й Вирові, що, мовляв, тут живуть 
мазепииці - контрреволюціонери, 
прийшли енкаведистя н забрали, 
що лишилося. Найбільше шкода 
портрету батька Дмитра Івановн-
ча, що його він у поспіху, забув, 
та полишених фотографій. А ще 
по від'їзді Дорошенків, переніс 
Вировий у їх порожне мешкання' 
цілий наклад „Української Емі-
грації" С. Наріжного. Очевидно й 
вона дісталася в руки енкаведис-
тів. Тоді ж згинув і сам Вировий, 

примусовою працею у совстських 
кацетах. І так діялось із добро-
вільяями репатріантами, а' що А̀ ` 
казати про примусових! 

І тому над тоборами полонених 
у південній Кореї нависло мариво, 
що зганяє сон з очей десяткам тн-
сяч тамошніх вояків. Воно не 
страшило б їх, як би не прецеденс 
з поведінкою аліянтів в Европі і 
якби не трагічне своїм минулим 
слово „компроміс", компроміс алі-
янтів із большевнкамн. Правда, у 
світі американських понять на-
ступили вже такі ;змінн, що вони 
с революцією у порівнянні з 1945 
роком. І тому у статті в „Ню Иорк 
Таймс-і" з 8. квітня 'ц . р. п. н. 
„Недоторканість ђюлонених" о-
станню комуністичну „амнестію" 
для репатріянтів-тугонених в Ко-
реї називається просто „трюком" 
та „вивіскою на показ". „Пейпін-
ська радіовисильнл (що проголо-
сила амнестію, — читали ми там) 
не зміняє основного факту, що по-
ворот тих полонених проти їхньої 
волі був би їх засудом на певну 
смерть". І „Ню Иорк Тайме" за-
певнював, що , комуністичний 
„прозорий трюк" з амнестісю не 
змінив проблеми моралі та що він 
тому „не може змінити нашого 
становища". 

Ми теж віримо, що.не змінить, 
бо американське командування на 
Сході й американська політика 
здають собі вже справу, що ви-
дача нині на смерть під будь-яким 
претекстом тисячів людей, які ві-
рили в американську демократію, 
це значить безповоротно „втратл-
ти обличчя" перед усіжи народами 
Сходу й усіми народами світу. І 
добре було б, щоб' те мариво, що 
лякас нині половфіих в Кореї, 
мерщій розвіялось. Ми, що зна-
смо його і його несамовиту силу, 
глибоко спочуваймо нещасним 
людям, іншої раси, іншої віри, але 
із серцями і душами, що тремтять 
на згадку про Москву. 

що з приходом енкаведнстів ви-
кннувся з вікна. Пропала й його 
незвичайно цінна колекція марок. 
Вировий зостався в Празі через 
хворобу тлі 'нќу, але за ціну 
свосї колекції міг би навіть ппло-
тіти літаком та врятуватися пе-
ред большевнкамн, але так був 
душевно заломився, що не мав до 
дальшої еміграції охотН. 

(Продовження буде). 

Ставайте ѓпечами Українсько-
го Народного Союзу, а тим-

самим і співвласниками 
13-ти міпьйонового майна 

організації! 
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Мґр. Володимир Бучацькнн 

СЕЛЯНСЬКІ ЗАВОРУШЕННЯ В ЛІСЬКОМУ 
ПОВІТІ В ЧЕРВНІ 1930 Р. 

Польський, т. зв. ..санаглйнип 
уряд спрямував свою діяльність 
головно на скріплення польсько-
го промислу, досі слабо розвину-
того. На цю ціл,ь держава призна-
чувала значні суми, занедбуючи 
інтереси рільництва. Це відбнло-
ся передовсім, на селянстві, яке 
творило 70го населення. Ціни 
рільничих продуктів були дуже 
низькі, натомість виробів промис-
лових так високі, що штучних по-
гноїв, знаряддя it рільничих ма-
інин не міг закупити навіть вели-
киЛ земельний власник, а для се-
лянина це була хіба мрія. Та-
кий стан річи .привів до вели-
кого невдоволення селян, прий-
шло до різних демонстрацій, зго-
дом навіть до бойкоту міст в де-
яких околицях. 

Рівночасно польська адмініст-
рація, при помочі горожанських 
комітетів, зачала форсувати так 
зв. ‚‚сьвснта пра`ци". В деяких 
днях людність 'сільська під про-
водом інструкторів переводила 
безплатно корисні для загалу 
роботи, як канал'и, рови відвод-
нюючі на мокллках, будувала 
дороги, містки, садила при доро-
гах дерева і т. і. Акція отся була 
безўслівно корйса і справді див-
не, що вона викликала такі жах-
ливі події, які зараз опишу. 

В повіті сяніцькім та околичних 
акцію „свят праці" ініціював граф 
Потоцькнй, власник Живця в Рн-
манові. З ного спонукою, старост-
во в Ліську скликало на першу 
неділю червня 1930 р. до Устрік 
Долішннх основуючі збори, на і 
які стягнено солтисів та їх за-
ступників з повітів судових уст-
ріцького і лютовйського. Насе-

титнся в хатах, спали Яа оборо-
гах й возах. Постійно йшли бур-
хливі віча під голим небом. Ро-
зі іѓшлася поголоска, що Дідичі за-
думують попищити цісарські гра-
моти, я'кими знесено панщину в 
1848. Ці грамоти тодішні селяни 
закопували під хрестами і стари-
ми капличками. По основних на-
радах схвалено зорганізувати 
селянську міліцію і поставити 
постійних вартівників біля пан-
щизняних хрестів та каплиць. 
Вирішено відбути великий похід 
з транспарентами до ЛІська і так 
довго з міста не вступитися, доки 
сам президент держави не зару-
чять, що панщина заведена нг 
буде. 

На вічах тих промовляли вп-
ключно селяни. Не було наших 
інтелігентів, які напевно були б 
вияснили селянам справу і від-
вернулн грядуче лихо. Польська 
влада усунула була з сіл наших 
вчителів, а вчителям-полякаи на-
селення не довіряло. Священики 
власне тоді відбували в Перемнш-
лі свої реколекції, та Ні одного з 
них в повіті не було. 

І ось, коли кінчилися наради, 
до Лобізви надійшов відділ поль-
ської поліції і зачав розганяти 
нарід. Коли поліція спіткалася з 
опором, прийшло до обопільної 
стрілянини, кількох селян ИОЛІ-
цнсти зранили, але товпа вкорот-
ці поліцію роззброїла та розігна-
ла. Слідуючого дня селянська мі-
ліція на дорозі в Устіяновій роз-
зброїла другий відділ польської 
поліції, а самих їх відіслала до 
Ліська. 

В кількох селах вартівники 
важко побили інтелігентів, які 

прийшло військо. З Лобізви селя-
ни розійшлися, але в гірських лі-
сах в околиці Телетннці Сянноі 
селяннька міліція ставила оруж-
ннй опір. Прийшло до кількн-
днсвної перестрілки, були вбиті 
та ранені. Навіть військові літаки 
брали участь та стріляли для 
постраху по селах. Цікаве, що о-
дин відділ війська відмовився 
стріляти, його роззброєно і відіс-
лано до Сянока. Коли селянській 
міліції .вийшла амуніція, вона 
розбіглася по лісах. Тоді прнсту-
пнла до дії польська поліція. 
Увесь липень, всімн дорогами, 
конвоювали поліцнсти сотки 
арештованих селян. Ними запов-
нилися всі околичні в'язниці, а 
найбільш активних селян запро-
торено аж в ославленій польсь-
кій тюрмі т. зв. „Свснтокнжис-
кій". 

Прийшло до менше або більше 
строгих засудів. Для кількох се-

ляН з Лобізви прокуратура жада-
ла кари с`лерти й їх засуджено на 
досмертну в'язницю. Щойно за-
вдяки заходам наших послів, пе-
редовсім б. п. д-ра Володимира 
Загайкевича справа пішла на 
кращу дорогу. Урядова комісія 
вислана на місце подій прийшла 
цо пересвідчення, що заворушен-
ня викликала нерозумна поведін-
ка урядовців староства. Вже во-
сени і взимку більша частина се-
іяи вернула до своїх хат, лише 
чровідники посиділи довше. Але 
й ціле староство на чолі з шефом 
Смалявськпм мусіло відійти з 
Ліська. 

Ось так закінчилася ця одино-
ќа в своїм роді подія, рівночасно 
один з численних доказів бсз-
глуздя польської адміністраційноі 
політики. 

І. Внталовнч 

„PROCEEDINGS" 
Праці Ігторнчію-філософічної С'І'КЦІІ Наукового Т-na ім. Шевченка 

(в англійській мові) Ню Порк—Париж 1951, ст. 120. 

До цісї проблеми мас теж відно-
шения полемічна стаття проф. 
Р. Смаль-Стоцького: „Концепцій 
Вернадського про початќи Сло-
в'ян", в якій автор оспорюс евра-
зійську теорію Вернадського про 
окремішний і однородний розвій 
східної групи слов'ян та подас 
аргументи історично - філологіч-
ної методи на наявність зах. 
впливів в розвою українсько-
білорусько-новгородської групи. 

Синтетичну вартість мас другий 
реферат М. Чубатого: „Нові пог-
іядн на католицизм і правослн-
в'и па Сході Европи". Автор з'я-
COBJ'C головні тези СНОПІ 15-літної 
праці: „Ріст і Склін католицтва 
у Східній Европі". Тут автор ви-
являс специфічну пов'язаність ві-
роісповідних і національно-полі-
тіічних відносин у Сх. Европі на 
протязі історичних часів, — як 
латинський католицизм бував ін-
струментом польського, а право-
слав'я російського імперіялізмів 
від найдавніших до наших часів. 
В новій концепції автрр виявляс 
особливу позицію українських 
релігійних стремлінь, як окреміш-
ного фактора в тому „трнкутнн-
ку" рел.-культурннх змагань на 
сході Евіюпн. 

Історію українських віроісповід-
ннх відносин доповнює реферат 
джерельної праці д-ра І. Л`евко-
вича: ‚‚Перехід на нрявослвя'я 
На Холмщині в 40-их роках XIX 
ст.". Автор висвітлюс складні 

причини переходу на правосла-
в'л деяких парохій Тарногород-
щини внаслідку близького тут 
бсзпосередного стику і обосторон-
ного тиску на укр. католицьку 
церкву рос. православ'я і латин-
сько-польського католицизму. 

Кроф. Г. Махів в повному ре-
фераті про „Природ)' України і ії 
налип на матеріяльну культуру 
Укранїського Народу в доісто-
ричннх часах" видвигас потребу 
синхронізації геології з археоло-
гісю, етнологією й антропологією 
для повнішого вНяву української 
етногенези; подас висліди свосї 
довголітної праці над формацією 
природи української землі, похо-
дження й напрям наверствування 
лесу і чорнозему, що грубою вер-
ствою вкривають Україну, визна-
чус напрям міграції флори і фав-
ни на Україну в польодовиковій 
добі та в зв'язку з тим орнгіналь-
но вияснює ролю трипільської 
культури і її південне походжен-
ня. 

Два реферати А. Домбровсько-
го: „З'апільна Характеристика 
Сќитії ГеродотЯ" Й „Дуіоя! сіГря-
мупання України" (з більшої сту-
дії автора: „Украѓяв ft СтарИиний 
Світ") нідзначують сліди антич-
ннх культурних традицій на Ук-
раїні. 

присв'ячені два реферати: В. Га-
лайчука: „Переяславська Умова 
в світлі міжнародного права" й 
доц. С̀ . І панн цьќого: „І І ранќіш 
аспект на Переяславську Умову". 

Перший автор на підставі дов-
ших студііі критігчно аналізу: 
численні досі опінії різних укра-
їнсьтшх і неу'країнських дослід-
инків та на підставі аналогій і де-
фініцій з міжнародного права 
піддає ревізії підстави і форму 
укр.-моск. унії, яка. за поглядом. 

ВЕ.ІИКІ ЗЛПОТРЕПУВАІТНЯ 
НА АГ.ГО.ІЬНЕІГПВ КАИА-

ДПТСЬКПХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

Федеральне міністерство пра-
ці повідомляє, що цього року є ве-
ликі запотребувпння на абсоль-
пентіп канадійськнх універснте-
тів, 'як теж і на студентів остан-
нього {юку студій, які бажають 
працювати літом. Так отже на-
лежить сподіватися, що цісї ве-
сни навіть бракуватиме канди-

автора не була пі фактичною. н і ^ а т і в н а в і л ь н і мі(`чя пряці. 
Дані п{ю це зібрано на осно-

пі квестіонарів, що їх кожного 
персональною унією ‚тільки спе-
цифічною формою quasi протек-
торату. 

Другий автор вважає головною 
року розсилає до працедавців 
Красва Служба Праці. На 8,000 

трудністю в визначенні прявного і І К ) 3 , С л а і г а х минулого року кве-
характеру Переяславської Умови 'Тіонаріи прийшло 2.400 запотре-
обставину. що вона була тільки бувань на цьогорічних абсольвен-
слонно, без писаної форми про-! '`ів високих шкіл, а 1.200 на сту-
токолу. бо такими не можна вва-1д е н т і в останнього року студій. 
жати виявлені пізніше ні запис-1 : і того числа около 450 абсольвен-
ки московської делегації, ні цар- тів і 1.300 студентів знайдуть 
ські грамоти, що були в однобіч- `атруднетш у федеральній ад-
них руках і могли бути фальси- j міністрації. 
фікатамн. В висновку автор вва-І Деякі працедавці вислали до 
жас. що „Умова" мала характер; університетів своїх представників, 
міжнародного акту, була обў- які мають запізнатися з евенту-
сторонним політичним і військо- альними кандидатами на працю, 
вим договором з деякими додпт-1 Чимало студентів уже тепер дого-
ками фінансової Натури і мала заіворнлнея про свою працю після 
мету дефензивно-офензивним 'со- і закінчення студій, 
юз тільки на певний період часу, І Початкова платня для ябсоль-
Історії Староукраїнського `^Правп і вентів університету є вища як 
присвячені два реферати проф. у минулих роках. І так: почат-
Я . Падоха: „Демократичний ха- кова платня інженеііа є 275 дол. 
рактер карного права в Україні (місячно; абсольвенти торговель-
княжнх `гасів" і „Гуманність уќ- них шкіл одержують початково 
раїиськогп карного права в кня-1225 дол. місячно; а агіюномн — 
жій добі ХІ-ХІІІ ст.)". Праця авто-j 200 до 225. Очевидно можуть бу-
ра. що винятки з неї обговорюють ги відхилення (вгору і вдолнну), 

назнано лише пересічну 
початкову платню. 

лення цих повітів'в 90% ўкраїн-1 випадково опинились біля капли-
ське, дворів було` іце багато, при 
чім власниками м'айже половини 
їх були жиди. На збори приїхав л 
урядниками староства в Ліську 
граф Потоцькйй й деякі поляки. 
Замість річево заохочувати селян 
до дармової праці, урядники ста-
рбства грозили карами. 

На наслідки такої поведінки у-
рядовців не треба було довго че-
кати. Вже на першому тижнево-
му торзі в Устріках розійшлася 
між селянами., поголоска що 
польські дідичі під покришкою 

.„свята праці" хочуть завести пан-
щину. Тож треба негайно селя-
нам боронитися перед тим страш-
ням лихом. І вже в найближчих 

-днях, а,, великому . г селі - Лобізві, 
енергійні молоді .селяни заснува-
лп комітет обороци. На заклик 
комітету, через.кінних післанців 
зійшлися до Лобізви в найблнж-
чях днях тисячі-СЄЛЯН з найдаль-
ших сіл повіту, і Иід час теплої 
погоди люди, які ле могли зміс-

чок чи хрестів. В селі Бібрці юрба 
напала на двір дідича Кароля 
Якубовського, який був присут-
ннй на нарадах в Устріках. Бачу-
чи юрбу з колами, він втік до 
свого сусіда Індри в селі Забродю 
(це був чех, жонатий з україн-
кою). Не помогли просьби Індри, 
який тішився прихильністю се-
лян, — люди таки в його хаіі 
Якубовського побили так сильно, 
що вийшов з того ледве живий. 
Були також напади на інші поль-
ські двори. НіоДин жидівський 
двір не був напастованнй. 

Староство в Ліську, а за ним 
польська преса вдарили у вели-
кий дзвін. Краківський „Кур'єр 
Цодзснкн" бачив в заворушеннях 
акцію підцальникІв з ОУН, інші 
часописи вітрили руку сельробів-
сько - комуністичну. Всі жадали 
здавити негайно цей „бунт", бо 
він може пошириится на інші о-
колиці. Негайно пішов в рух па-
цифістнчний апарат. З Сянока 

Профіль збройних сил Сходу і Заходу 

У В А Г А ! У В А Г А ! 
П О В І Д О М Л Я Є М О В І Д Д І Л І ! У. IL С О Ю З У : 

50, 102, 108, 112, 180, 233, 240, 251, 291, 295, 328, 334, 
= ` 336, 358 і 364, що 

ОКРУЖНІ ЗБОРИ 
' з г аданих відділів відбудуться 

В НЕДІЛЮ. 4. ТРАВНЯ 1952 Р. 
- . ` о 3-ій годині пополудні 

В У К Р А Ї Н С Ь К І М Н А Р О Д Н І М ДОМІ , 
2253 W . 14th Street, Cleveland, О. 

Просимо всіх урядників вище згаданих відділів, а та-
к о ж делегат ів 'минулої конвенції прибути на збори. Одно-
часно запрошуємо і членів місцевих відділів на ці збори, 
на я к и х будуть обговорені важні справи. Н а зборах буде 
присутня зкс+упниця гол. предсідника пані Г . Ж е р е б н я к . 

Д . Ш м а ґ а л а , гол. радний. 

^4.4.^4.4.X4.A4.J.4.4.4.4.X4.4.J.^J,^4.4,4.4.4.AJ.4.J.^AJ.4.4.^4.J,^4.4.4.XJ.4.4.4.q.J.J.^ 

УВАГА! ФИЛАДЕЛФІЯ! УВАГА! 
П О В І Д О М Л Е Н Н Я Д Л Я В І Д Д І Л І В У. Н. С О Ю З У 

45; 62, 83, 105 , "116 ,128 ,156 ,163 ,173 ,189 , 237, 239, 245, 247, 
248, 261, 268, 321 , 324, 3 3 1 . 339, 347, 352, 362, 375, 383, 

' ' 388, 397, 422, 430, 479. 

ОКРУЖНІ ЗБОРИ 
вище наведених відділів відбудуться 

В НЕДІЛЮ. 4. ТРАВНЯ 1952 Р. 
в год. 1:30 пополудні 

в домі У . А. Горожан , 847 Н. Ф р е н к л я н вул. 
Просимо всіх урядників відділових прибути на ці збо-

рн, в програмі яких буде звіт з Річного Зас ідання Голов-
ного Уряду . УНСоюзу. Ч л е н # УНСоюзу, які ц ікавляться 
союзовими справами, або мають як і запити можуть бути 
приявними "на Окр. 'Зборах. 

З А У Р Я Д : 
Д-р В . Ґ а л а н , голова, О. Б а к а й , секр., С. Чорномаз , к а с , 

. - „ ' О. Ш т о г р и н , гол. радна. 
- ; i T - t t t t y t t t - f t 4 - t f t t t 4 - t - r t t t - t - t f t t t S - ^ y t t t t t t ^ t t T T 4 t t f t t f ^ 

Передплачуйте недільне видання „Свободи" 
Якщо Ви'хочете мати щонеділі пікапі оповідання я Інші літера-

турні твори наших письменників, репродукції творів нитях мнстців, 
наукові статті наших учених, критичні оцінки нових видань, відо-
мості про нові винаходи в царині техніки, розваговии матеріял тощо, 
передплачуйте наш тижневик, що виходить регулярно я безпере-
бійио від 2. березня цього року. 

Українська молоде! Знайомся з рідною культурою через каш 
тяжпспнк' 

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ ТАКІ: 
На рік у ЗДА ^-— $3.75 На рік у Канаді $4.25 
На пів року у ЗДА ——$2.00 На пів року в Канаді $2.25 

'Передплату надсилати яа адресу: 
"SVOBODA", Р .0 . Box 348, JERSEY CITY З, N. J^ VSA. 

Hn цю тему говорив nop. Ярос-
лав Курдидпк на одних з това-
риськнх сходин членів нюиорсь-
кого відділу ОбВУА. В доповіді 
Схід -— це большевнцька Росія, 
а Захід — ЗДА і лише на війсь-
ковій потужности цих двох най-
більших нині вслнкодержав пре-
легент і зупинився. 

Матеріял. що служив nop. Кур-
дндикові для доповіді, був ста-
ранно призбираннЃі, по різномов-
ннх публікаціях. Власні спосте-
режсння та вражіння з розмов зі 
знавцями військової справи, до-
повнили матеріял для доповіді. 

Не з усіма твердженнями і вис-

торів г. та, що на ній с рідкі, т. зв. 
„віддихові пункти", напр. великі 
іалізннчі центри, знищення яких 
на сьогодня не с ніякою пробле-
мою, а це веде до руйнації поста-
чання, яке. прн наявності! мото-
ризацц армії набірас надзвичай-
іпіх розмірів. Большевикн ж при 
операціях на Европу мають ли-
ше 3 артерії постачання. Органі-
зація совстської, армії склада-
сться з 6-ти оперативних груп і 
4-х повітряних фльот. 

Щодо Заходу, тобто ЗДА, то 
докладний підкреслив тут голов-
но матеріяльну й технічну пере- валися політичні взаємини Укра-1 

Жі_ „ џ т щтш^и в й г у , я к необхідну передумову до їни з Польщею. Московщиною,' 
новкпми доповідача можна булоJуспішного вќдеНЯЯ війни, що ра-ІТуреч`чиНою, як вонн унаяплюпа-
погЧ)днтнся. Пряміром, йргб твер- а о м 8 передумовами і морального.ли українські політвчні реоатимеа-
дження, що журналістична війна,Ійорядку с вирішними у ІЃ тослІдТ.Ітіѓ, стрсмління й оріснтаціГ. Hay-

Доклвдчик подав продукцію ста- j кова аналізе печатей допомагас 

Також саме реферат про‡. В . , н а в е д е н і І Ж р Є р а т И і появилася не-! б о TVT 
С.чинеького: „Рання христшнсь- д а в н о „ у к р а і н с ь к і і і м о в і п . њ L 
ќа архітектура на Ўкраїн, ( вис „ , п у к і г а ї І ! С Ь К О Г О К а р . 
мок зі студи автора „Архітектура І J J O r o црава" 
України") вказус на сліди пошн-І „ ^ Ю.'Старосольськнй: ро-! 
рення раннс хрислянських вплн- ф в { ) Л І И Т а н н „ М І Ж И а . І в ^ ^ укра їнського I U -
в.в в українському старому цер- р о д н о г о К а н о г о І І р а в а . . с в о ю ; , 4 н о г о Союзу, значить нале -
ковному буДІнНвцТВІ з грецьких І , ю „ а ц ' ю М н м о в ' 
причорноморських . надоз.вських,к і в с . , п о к а р а н н я в м і ж н а ! ю д 
колоній. ( 

Дуже цінні два реферати про 
працю тихого дослідника поќ. 
В'ячеслава Прокоповича з ділян-
кн укр. сфрагістики. Перший пе-
редас відомості! про основну сту-
дію автора пію значення сфра` 
гістики як допоміжної науки іс-
торії, про найновішу в нас досі 
історію української сфрагістики, 
— як на печатковнх пам'ятках, 
що їх проаналізував поќ. автор 
перетоплювалися чужинні впліі-
ви у своєрідну українську оригі-
нпльність, як у них відзеркалю 

‚‚Канадіііськя Сцена" 

жати до такої української орга-
нізиції, яіса об 'єднала в Амери-

нін площині, автор стверджує, що і ці й Канаді найсвідоміпіі укра-
досі немас міжнародного карного І інськї сили в один Ідейний мо-
права в правдивому значенні та у І аоліт та ноставнла йоіч) на 
висновку виавигас пеік?думовн j службу нашим країнам т а н а ' 

'кому іі(ші'нол('іюму у`'оаїн-
oKicnMV Haixv.uonl. ѓЗак інчення н а стороні 4) 

тобто підготовка громадської опі-
нії, вже давно скінчилася, бага-
тьом здасться передчасним, бо ма-
смо можливість власного спосте-
реження в щоденному життю, 
щоб констатувати, як багато в 
цьому напрямі ще треба діяти. 
Таксамо щодо твердження, що 
Росія мас застарілу зброю і фльо-
ту. Це було ще за останньої віії-
ни, але від того часу, коли воро-
та й двері до американських JT-
тя хіба лише до американських! 

наукових закладів, дсовідних 
інститутів, генеральних штабів і 
міністерства, а також воєнних 
фабрик і заводів було большевн-
кам відчинено настіж — багато 
змінилось. Операції в Кореї с то-
му підтвердженням. На полі во-
снної техніки Совстн мають по-
вяжну кількість німецьких висо-
кокваліфікованих працівників до 
найбільших авторитетів з облас-
ти атомової енергії та конструк-
торів ракетових літаків і стрілен 
типу V-2 включно. Правда, тут і 
сам доповідач підкреслив, що сдн-
на загроза з боку СССР — це 
обстріл ворожого запілля стріль-
нами типу V-2 і скинення атомо-
вих бомб. Щодо стрілен. то nop. 
Курдндик назвав аж 9 видів, від 
V-1 до V-9, що мають різні при-
значения; одні для механічного 
нищення, інші — для проваджен-
ня бактеріологічної війни, несучи 

лі та нафти тут і там, з великою 
перевагою на боці Заходу. Згадус 
способи нищення атомовою енер-

часто розв'язувати спірні істо-
ричні проблеми, викривати фаль-
снфікати, як це на прикладі пря-

гісю великих мас т. зв. атомовнмиіці про „Печать Малоросійську" 
поясами, тобто радіоактивним 
промінням, вказав на те, що аме-
рнканці знають, як прн помочі 
атомової енергії позбавить нафту 
її властивостей пального і взага-
лі підкреслював можливосте ши-
рокого застосовання атомової 
енергії в арміях Заходу. З так-
тичного боку — застосування де-
сантів, зокрема літунських, на 
широку скалю, далі застосування 
беззвучної артилерії, електрич-
них стрілен і т. п. Де-які виснов-
ки і твердження прелегента ви-
кликали дискусії. Так протнвнн-
камн його твердження про де-
фензнвність большевнцької во-
снної доктрини і офензивність 
американської були полковник 
А. Валінськнй і Є. Стахів. Вќазу-
валось на те, що комунізм по са-
мій своїй природі с офензивинй, 
до того й большевицьке гасло: 
„грабуй награбоване" с спону-
кою й заохоченням до нападу 
Відоме теж Сталінове гасло: 
„бити ворога на його території". 
Напроти тому ЗДА пристосовані 
лише до дефензиви. Як доказ 
цьому с ще й досі не скінчені роз-
мови про те, де ж врешті мас бути 
лінія оборони на Ельбі, на Рейні 
чи в Піренеях. П. Стахів висловив 

показав поќ. автор. 
Цікаві причинки до історії укр. 

нумізмаднки подав проф. В. Шу-
гасвгький у двох рефератах: 
„Про походження назви „Чех" 
як укр. найменування польського 
півторака кор. Жигмонта НІ," та 
про „Нахідки в Східній Україні 
венецькях монет з ХІП-XIV ст. 
як історичне джерело". 

Важливому й оспорюваному 
питанню „Переяславської Умови" 

в собі бактерії чуми, тифу чи яко-, 
їсь іншої холери на ворожу терн- також погляд про небажаність о-

ІЃ м„ І сЬензивного походу в глибину торію. Що до продукції атомових 
бомб в Сопстах, то автор доповіді 
висловив навіть припущення, що 
всі оті атоміради а справа навми-
сне роздувана, а вибухи їхніх 
бомб були зроблені на експорт з 
з певною метою. Та хто знас, чи 
такі чутки про неуспіхи атомово-
го виробництва п Совстах с об-
грунтоавні і чи це не с також ви-
ріб на експорт з певною метою. 
Ще згадувано теж про „невелику 
кількість совстського летунства", 
головна ж большевнцька воснна 
доктрина, по думці докладчнка це 
— війна лева, прн чому особливу 
вагу прив'язують зимі, яка може 
компенсувати недостачу техніч-
ного матеріялў, а що саме голов-
не — партизанка, руйнація за-
пілля і пропаганда, бо саме пар-
тнзанці в 40^- завдячують боль-
шевнкам перемогу в минулій 
війні. 

На висліді війни в Кореї можна 
буде бачити й вислід майбутньої 
війни: хто внграс війну в Кореї — 
той внграс й майбутню війну. 
Думка, що Росія с мало уязвнма 
з огляду па великі простори с на-
сьог-тдні не вірна, на думку пре-
легента невигода великих прос-

фензивного походу 
Росії, бо на його д%'мќу в такому 
випадкові у росіян пробуджусть-
ся національна гордість і вони 
починають тоді завзято воювати, 
що веде до загибелі армії агресо-
ра, тоді як за інших обставин, 
коли війна ведеться поза кордо-
нами Росії — москалі війни про-
грають. Полковник Реутів спра-
ведливо зазначив, що безплідно 
займатися тим, яку військову 
доктрину мас та чи інша сторона: 

воснною доктриною с та, про яку 
ми не знасмо. Інж. О. Лнтвиненко 
зупинився на справі, якої преле-
гент у своїй доповіді, мабудь із 
за браку часу, не порушив. Він 
вказував, що Совстн с у надзвн-
чайно великій вигоді супроти 
ЗДА в тому, що можуть, мнмо ін-
тензнвної діяльності! місцевих 
п'ятих колон, майже цілком без-
карно провадиит воснннй і вся-
кий інший шпіонаж, тоді як са-
мі мають таку систему, що у них 
шпигунська діяльність с майже 
виключена. Щодо військового вн-
школу, то він навів вислів одно 
го з американських військових 
експертів про те, що підготовка 
американського вояка с слаба. 

Чимало було й інших тверджень 
та положень доповідача для про-
вадження дальших дискусій, та 
час затягнувся. А. Черкасевич 
побажав, щоб доповіді з такою 
тематикою і таким багатющим 
матеріялом для дискусій, не сід-
бувалися за l ' j — 2 години, але 
що їх треба розділяти на 4 або и 
5 окремих семннарів, що прелс-
гент і прнобіцяв робити в май-
бутиіх совїх виступах. 

Присутній. 
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АМЕРИКАНСЬКІ ПРИЯЃТЕЛІ АНТИБОЛЬ- 1 
ШЕВИЦЬКОГО БЛЬОКУ НАРОДІВ J 

заігрошуіоть українсько громадянство н а 

СПІЛЬНУ ПРОТИБОЛЬШЕВИЦЬКУ 
МАНІФЕСТАЦІЮ 

.%№ОДО ПОНЕВОЛЕНИХ МОСКВОЮ 
". `'$JTmufecniCidn відбудеться'' 

Ђ НЕДІЛЮ, 4. ТРАВНЯ (MAY 4) JSS2 РОКУ 
У В Е Л И К Ѓ І Ї З А Л І „МАНГЬ?ГЕН С К Н Т К Р " 

34 вул . І 8 Ќпеню в Н ю Порісў. 
Початок' і! годині 1 :Я0 пополудні . 

Маніо})естнцін влаштовується заходами 15-тя націо-
пальннх груп обсднаннх в оргав і зацб „Лмгрііі;аііськ-их 
Прнятллів Антнбольшгвицькоі 'о Бльоку Народів" . 

Завданням маніфестації задемонструватн СПІЛІ.по непримириму 
поставу поневолених народів проти большсвнаму і російського ІМПЄ-
ріяліяму. та незломну полю тих народів добути назад незалежність, 

Ня мпніфестацію запроіпеиі: п. Л рос лап Сггцько, голова Цен-
тральіюго Комітету А.П.Н ; ген. №аркані де КкДарнмк, голова uin-
ськопоі комісії А.В.Н.; ямррнкапгькі Сенаторп 1 Конгреемепн, 

Поміж промопамн високоякісна мистецька програми: 
Українці ! Візьміть масову участь у маніфестації! 

Організаційний Комітет. 

І УВАГА! - НЮ ЙОРЌ І ОНОЛИЦЯ! І 
Повідомляємо все українське громадянство, що 
Українська Православна Церква сн. Володимира 

(334 Іст 14. вул. Ню Порк) 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 13. ЛИПНЯ (JULY) 1952 
: відзначав : 

ШОС`ТУ Р І Ч Н И Ц Ю 

„УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА" 
Ню Круневік, 

У К Р А Ї Н С Ь К І Б А Т Ь К И ! У К Р А І П С Ь К І В Ч И Т Е Л І ! 

Використайте ЗИМОВИЙ нас д л я навчання В а ш и х дітей 
українсько! мови і письма на основі 

Н О В О Г О У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Б У К В А Р Я - Ч Н Т А П К И 

МОВО РІДНА! 
Опрацьованого L Коряцьким 

І рекомендованого д-ром К. Кясіяепськга. 
‚ДШШАР-ЧИТЛЯКА" на своїх 192 сторінках мав: 1) Посівних 

ДЛЯ учнів англо-мовяях шкіл, за яким дітя, що знають основи 
англійського пшсьма, легко можуть засвоїти українську абетку; 
2) Буквар; 3) Читанку. В текстах біля 200 рисунків 1 Ілюстрацій! 

ПОДРІБНА ЦІНА $2.00. 
Замовленая враз з належнтістто просяться слати яа адресу: 

"SVOBODA", P.O. Box 34в, Jersey City З, N. J. 

^ іцо знаходиться поміж містами Г.авнд Врук 
І II. Дж. 
(̂  Свято почнеться Польовою Слу'жбою Вожою, яку від- ^ 
(І править Впри. Митрат о. Л . Весоловськнй прн співучасти І) 
6 Хору сп. Володимира під днриг. проф. В. Завѓтненича. а) 
^ Початок о год 10:45. І) 
(І По відправі І) 
І В Е Л И К И Й П І К Н І К — З А Б А В И — Т А Н Ц І Ь 
((І Гратиме першорядна орхестра. 2) 
(І Просимо всі українські організації (триматись під уря- 2) 
№ д ж е н н я імпрез н а цей день! Церковний Комѓѓет. Џ 

УВАГА! УВАГА! 
Д О ВІДОМА В І Д Д І Л А М У. II. С О Ю З У : 

1, 2, 7, 9, 28, 31 , 78, 85, 00. 98, 16-1, 186. 201, 228, 231, 242. 
265, 305, 314, 333. 357, 365„382, 426 і 429 

ОКРУЖНІ ЗБОРИ 
згаданих відділів відбудуться 

В НЕДІЛЮ. 4. ТРАВЙЯ 1952 Р. 
точно о 2-ій годині пополудні 

В У К Р А Ї Н С Ь К І Й Ц Е Р К О В Н І Г А Л І , 
214 Вест Б л а й п Стріт, Нек-Аду, Н а . 

Проситься всіх урядників вище згаданих відді.ліп бу-
ти присутніми на зборах. Зокрема нроопться урядників 
тих відділів, що не завжди беруть участь в о к р у ж н и х збо-
рах, бути конечно на зборах, бо масмо важні справи про 
котрі всі урядники повинні знати. На зборах буде прнсут-
ній головний секретар УНСоюзу Г. Герман. 

О К Р У Ж Н И Й У Р Я Д : 
Д . Кап'гтула, п р е д с ; В . Найдух , заст. предс. ; 

І. Чена, мл., секр. ; О. Ќостюк, кас. 
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„PROCEEDINGS" 
(Закінгепіія зі стор. 3) 

такого ПОЗИТИВНОГО карного пра-
ва. що його мав бн виконувати 
незалежний від поодиноких дер-
жав міжнародний орган, випоса-
женніі у позитивну й об'сктивну 
можність правної екзекутивн. З 
тим зв'язаний постулят рівноети 
усіх держав перед тим правом. 

Проф. М. Стахів подав зарнс 
своїх студій над суспільно-полі-
тнчною діяльністю І. Франка що 
їй підќорював Великий Каменяр 

П Р А Ц Я 

ПОШУКУСТ1.СЯ РОБІТНИКІВ 
Добра платня. — Постійна праця. 

Не вимагається говорити 
по англійськії. 

SMITH A KANZLER CO 
Last Linden Avenu, Linden, N. J. 

=^ 
РІЗНИКА-

ПРОДАВЦЯ 
Д О С К Л Е П У 

п о ш у к у є 
1 І И К О Л А Г Л А Д У Н 

166 Avenue В 
N e w York, N. Y. 

9 Н И З Я Е С О В І Н А Г О Д И 9 

ДІЛІ НА ПРОДАЖ 
Гарний 2 фам. дім $6,750. 6 кім-

инт і лазничка порожні. 21-24 А 
‚Atlantic Ave.. (близько Hopkinson Sta. 
собвею). Готівкою SI.200. гарна око-
лнцл. О. Kupchin. Тсл. ORegon 4-5690 

КУРСИ — ЛЕКІШ 

ВЖЕ ІІРНП.ЧАСТЬОІ і'. II II С II 
УЧАСНИКІВ НА ЛІТНІ ЗАОЧНІ 

Т Е Х Н І Ч Н І К У Р С И 
З відділами: і ) темі, креслення 

'і) Kotilioiiaiiiin .̀і І Чіпаним тсхпіч-
ннх рисунків (для піднесення досві-
лу технічних робітників: машиністів, 
слюсарів і інш.}. Двомовні підруч-
ннкн. В N.Y. і N.J. курси відбувають-
ся без перерви. Інф. Ukr. Bookstore 
"Howcrla", 41 Е. 7th St. New York, 
N. Y„ K. Cerkewich, 350 Grove St., 
Jersey City, N. J. 

# П р о ф е с і й н і о г о л о ш е н н я 9 

Д - р ML М А П З Е Л 
лікуя. гострі в застарілі недуги муж-
ч и 1 жінок, шкірні, загальне ослаб-
левва, варка ft міхурі, ревматизм, 

переводить аналізу ќрови в сечі. 
Провірка $3.00. 

107 Е. 17Ш S t , NEW YORK CITY 
коло 4-ої Евеню І Юніои Сквер. 

Годввв: Щодня 10—1, 4—7; 
В неділі ї ї — і . 

Dr. S. CHERNOFF 
223 — 2nd Ave., (Cor. 14th St.) N.Y.C 

TeL GRamercy 7-7697 
Острі ft довгочасні недуги чоловіків 
t жінок. Шкірні X-Ray. Роздутѓе 
жид лідусмо без операції. Переводи-
мо аналізу кровв для супружнв 
дозволів. — Офісові годвнв: Щ о 

дав від 10 рано до 6:45 ввечері. 
В неділі від 11 до І повов. 

Dr. Med. R. TYLBOR 
W East 3rd S t (коло 2nd Ave.) N.Y.C 

Tel. GRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги. Flouroscony X-Rav 
Electrocardiograph, Analysis. Перево-
двмо ааадізу кровв для супружвз 

дозволів. 
Офісові годвнв: щодня 1-8 І 6-а рлп 

В неділі від 10-2 понов. 

Dr. J. D E R U H A 
128 East 86th St., New York City 
Над станцісю собв. Лсксінґтон Ев. 

Окремі ждальиі для жінок. 
Орд ні і ус в будні дні 10-2 1 4-9 год. 

Особливу увагу звертас на недуга 
мужчин і жінок, псправильвоств в 
ослаблення. 

Покінчив студії в ЕвроШ. 

О К У Л І С Т 
в с я к і Х В О Р О Б И О Ч Е Й 

лікус спеціалісті — окуліст 
Д - р О С И П Ж А Б Н Е Р 

Години принять: 
ІЦодпя від 10-12 —крім вівтірка. 
А в понеділок, середа, I п'ятниця 

також вечорами від в-8-оІ 
35 Е. 7th ST., NEW YORK CITY 

Tel - OR. 4-8038 

всі ділянки свосі духової творчос-
ти. Бо його головною ЦІЛЛЮ було 
на тлі тодішніх соц.-економічннх 
відносин українського народу 
створити всебічну модерну внз-
ВОДЬИу концепцію гуманітарно-
етнчного. не марксівського соціл-
лізму. ‚‚Дух, що тіло рве до бюо"... 
— дух . не марксівськнй матерія-
лістичнніі фактор о внрошним на 
шляху до Добра і Правди. Націо-
на.іьнип с о л і д а р н з м ставить 
Франко понад клясову боіютьбу. 

Ділянку філософії репрезен-
тус доц. В. Яиів в двох ресре-
ратах своїх праць, які вже відомі 
в українських виданнях: „Иімець-
кнн концентраційним таоор", та 
„Заввагн до сучасної духової крн-
зн". 

Найбільше треба жалувати, що 
досі не появилася ні в українсь-
кому ні чужомовному повному 
виданні праця доц. Е. Ю. Нелен-
ського, яка тут коротко зреферо-
вана п. п. „Документи до історії 
України з Нюрнберзького Суду 
воснних злочинців". На цьому 
суді були м. і. зібрані документи, 
які мають посереднє чи безпосе-
редне відношення до України, 
що була головним побоевищем 
Н-ої світової війни. Автор ділить 
ці документи на 4 групи: 1. ні-
мсцькі документи з довоєнних ро-
ків і з часів ВІЙНИ, 2. Українські 
документи воєнного часу, 3. Про-
токо.іи розслідів німецьких зло-
чннів по відступі німців з україн-
ськнх земель, 4. свідчення свідків 
в часі суду. Свій дослід над впо-
рядкуванням і аналізою докумен-
тів концентрўе автор на найбіль-
ше вірогідних і об'сктнвннх нер-
ших 2-х групах. 

Як бачимо з цього перегляду 
скорочені {)ефератн праць укра-
їнськнх дослідників мають тіль-
кн характер наукової інформації. 
Майбутність покаже, чи й такий 
спосіб комунікації української на-
уки з чужинним науковим світом 
виправдає себе, хоч у ж е зараз 
після появи "Proceedings". — як 
довідуємося, наспіли перші вже 
листи зацікавлених чужинних 
вчених, які шукають контакту J 
поодинокими авторами. 

Мимо роздріленої т е м а т и к и 
збірника, вдумчнвнй читач по-
мітить його внутрішню пов'яза-
ність і послідовність. 

Слід теж відмітити совісну пра-
цю над англійським перекладом, 
який вірно і ясно передає думки 
українських авторів, та щ о най-
важніше вдячним треба бути за 
особливу дбайливість за правнль-
ність термінології. 

На майбутнє дозволимо собі 
звернути до редакцій наступних 
випусків два побажання: Перше, 
щоби для належної вартосте та-
кнх сконденсованих скорочень та 
їх. так бн мовити, рівноети, дотри-
муватнся в подаванні авторами 
таких скорочень і їх редакції де-
яких основних змістових правил: 
1. Найважнішс, щоб в змісті ско-
рочення були виразно з'ясовані 
тези автора. 2. Стан дотогочасних 
дослідів проблеми й відклики на 
головних учасників досліду. 3 . 
Щоби ясні були власні висновки 
її заключення автора. 

Д р у г а заввага, яка на підставі 
цього першого випуску насуває 
побажання: щоби, або не містити 
зовсім самих припадкових пріз-
пищ учасників дискусії, чи на-
віть короткі їх, бува й ‚‚нефахові" 
завваги, чи повторення того, що 
вже автор висловив, — або, як 
у ж е подавати хід дискусії, то хі-
ба таку, що обгрунтовано оспо-
рює висновки автора, позитивно 
доповнює його — словом якщо 
вносить щось ..до речі". 

( Кінець) 

Бразилія вимагає рівноети з Злученими 
швами Дері 

Ріо де Жанейро. — Х о а о 
Нсвес да Фонтура, міністер за-
кордонних справ Бразилії, за-
лвив. що Злучені Держави не 
можуть дальше бути певними, 
що бразнлійськнй нарід буде 
підтримувати Америку серед 
безупинної агітації комуністів 
проти Злучених Держав. Тому 
він дораджує, щоб Бразилію 
вважати за собі рівну, якщо 
Америка хоче мати 'й' підтрим-
ку. Цю заяву склав міністер 
в промові, виголошеній без 
приготування на обіді спіль-
ної бразнлінсько - стейтської 

коміси економічного розвитку 
при нагоді святкування деся-
тої річниці започаткування 
Інституту Міжамериканських 
Справ. Міністер твердить, що 
комуністична агітація не пе-
реконала населення, одначе 
становить небезпеку тому, щ о 
в ній беруть участь передові 
діяльні люди. Тому, що в Злу-
чсннх Д е р ж а в а х з а в а ж у є си-
ла прилюдної опінії, треба 
теж звертати увагу на настрої 
населення в Бразилії, де у р я д 
вийшов з волі народу, прнга-
дував д а Фонтура. 

На Народний Фонд на 1951 Рік Зложили: 
(ЛИСТА ч. 45 — по день 27. лютого 1862.) 

Труман про голяндський експорт до Польщі 

ЧИТЛПТЕ УКРАЇНСЬКІ 
КНИЖКИ И ГАЗЕТИ, БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО 
ПРОСВІТИ, А ПРОСВІТА — 

НЕ СИЛА! 
Перевози . . . . . . . . Лалекобіжні 

УКРАЇНСЬКЕ 

ПЕРЕВОЗОВЕ БЮРО 
В. Е. БОГАЧЕВСЬКИИ 

333 EAST 6th STREET, NEW YORK 3, N. Y. — TEL. OR. 3-2484 

Вашингтон. — На підставі 
зарядження президента Tpy-
мана, З Д А не припинять сво-
єї помочі Голяндії. хоч вона 
формально порушила принцн-
пн співпраці західніх держав. 
Голяндія. що отримує від З Д А 
значну допомогу в військовій 
та економічній ділянках, мн-
нулого місяця вислала до 
Польщі вантаж вартістю 300,-
000 доля рів. Вантаж цей скла-
дався з знаряддя для всрчен-
ня нафтових шиб. себто .з ма-
теріялів, експорт яких до Со-
пєтів стриманий. Президент 
пояснив своє зарядження тим, 
що Голяндія багато спричи-
нилась для військової відбудо-

ви Европи. а тому поМіч цій 
країні зг ідна з життєвими ін-
тересамн З Д А . Крім того, як 
вияснив президент, голяндсь-
ко-польськнй договір про до-
ставу д л я Польщі інструмен-
тів д л я верченая, був підпнса-
ний ще в 1949 році її теперіш-
ній експорт це кінцевий ван-
таж давнього договору. Го-
ляндські доставн були так ма-
лі, в порівнянні до потреб со-
встського бльоку, що вони не 
могли там помітно заважити 
н а скріпленні видобування 
нафти. Саме так оправдува-
лись поляндські чинники на 
своєчасно висунені застере-
ження з боку З Д А . 

Економічні відносини причиною в'язничних 
заворушень 

Вашингтон. — Директор фе-
деральннх в'язниць Д ж е й м с 
В. Беннет внсказус переконан-
ня. що причини найновіших 
заворушень по тюрмах треба 
шукати в економічних відно-
сннах. Тобто, що в наслідок 
недостачі фондів, в'язні діста-
ють менше харчів. Приділи 
призначувані на утримування 
в'язниць робляться звичайно 
в річних бюджетах , отже рік, 
або й більше наперед, на під-
ставі тогочасних відносин і 
цін харчів та інших потреб, а 
коли приходить час на їх ви-
корнстання, тоді помітно ін-
фляцію, а з цим і дорожнечу. 
Крім того в тюрмах завжди 

повно вибухових темперамсн-
тів. а це заразливе, бо пере-
носнться з однієї тюрми в ін-
шу, як це показується на прн-
кладах у стейтах Мішіґен і 
Н ю Д ж е р з і . Коли його запн-
талн репортери, чи комунізм 
мас щось до діла в останніх 
заворушеннях, Беннет заявив, 
що нема підстави так думати, 
бо більшість в'язнів комуніс-
тів відсиджують кару в феде -
ральннх тюрмах, а ж о д н а та-
ка федеральна установа не 
брала участи в заворушеннях. 
Д о нсспокоїв причиняється в 
значній мірі брак затруднення 
для в'язнів, бо не легко при-
думати програму праці д л я 
арештантів — к а ж е директор. 

Президент відпекується наміру захопити 
Вашингтон. — Під час пре-

сової конференції, през. Тру-
ман сильно обороняв себе від 
закиду, наче б він хотів захо-
инти пресу на такий лад, як 
захопив сталеву промнсло-
вість. Він признав, що захо -
пив сталівні. щоб забезпечити 
безупинну продукцію, одначе 
йому не прийшло навіть на 
думку, щоб перебирати прс-
су й радієві станції хоч би то-
му, що він не знає, як можна 

пресу 

МУЖЧИНИ. 
ЖІНКИ 

Якщо ви не вдоволені тим, що Не 
можете втішатися вигодами, які вам 
дас ПРИРОДА, тому що вам їх за-
мнло або не до вподоби, з недостачі 
належних вітамінів в щоденній діс-
ті, то прочитайте оце. 

Вас повинні спсціяльно цікавити 
вістки від тих, що мали найбільші 
добродійства з уживання формули, 
знано! як TRI-X. Це та формула, 
якої щоденна доза лас більше ніж 
мінімальне запотрсбування для до-
рослих деяких загально признаних 
вітамінів. 

Якщо ви відчуваєте, що вн теж 
можете скористати з такого склад-
ника, то ви будете раді довідатися, 
що ви можете дістати потрібну кіль-
кість, коли вишлете оцей вирізок 
до O R E G O N DRUG PRODUCTS 
Dcpt. 3, Pcekskill, N. Y. Звідти вн-
шлють вам негайно пачку вартости 
S3.50 відворотною поштою; Не по-
требусте посилати грошей з замов-
лсниям. Заплатите поштареві при 
достав^ 
Ім'я 
Адреса І 
Місцевість Стсйт ' 

ці обі ділянки вести. Н а даль-
ші запити кореспондентів, 
Труман потвердив, що він мас 
повновласті п е р е б р а т и під 
контролю уряду багато під-
прнсмств, одначе це сталось 
би тоді, коли б виявилась нс-
обхідність. Під теперішню по-
ру він не може знати, що він 
мав би перебрати під ксрів-
ннцтво. Він пригадав, що ко-
лишні президенти, як Д ж е -
ферсон, Лннколн, Полк, Тай-
лер і Франклін Рузвелт корн-
сталн з таких повновластей і 
це не пошкодило країні, отже 
й він мусить пристосуватись 
до потреб часу, казав Труман. 

НЮ ПОРК: 
(Продовження) 

Рачестер: По $10: Петро Фута (1952 
р.ї, Панталеймон Левко, Наталія 
Матусяќ, Іван Мурнн, Михайло Сні-
гур, Іван Шевчук. Константан Шев-
чук, Микола Жеруха, Петро Лнхо-
шерстів: по $20: Петро Тверд ох ліб. 
Церковний хор Укр. Прав. Церкви 
з коляди иа сиріт в Европі. На ко-
ляду жертвували: Шереліс $20; по 
$10: Іван Маніц, Дмитро Матковсь-
кнй, Михайло Пукіш, д-р С. Г. Су-
коваченко; Л. В. $6: по $5: Роман 
Чорнобиль. Андрій Гора, Анна Пі-
чак. Роман Прнстай, Т-во „Січ", 
Константна Шевчук. Українсько. 
Американський Ќлюб; по $4: М. 
Дворськнй, М. Ќость. І. Теребушка, 
B. Воронюк; по $З: І. Цимбалістнй, 
A. Фолюсевнч, М. Гереґа, П. Гарріс, 
П. Гордій, І. Клодзінський, А. Ко-
ба, М. Малииівськнй, д-р Онуфрик, 
М. Пічак, І. Петраќ, інж. В. ПриД-
мак, К. Смеречинськнй, д-р Жовні-
ровнч І.; по $2.50: Елнсавета, Д. Ми-
ѓа; по $2: Андрусів, Л. Бах, М. Бі-
лоус, А. Бойко, В. Буда, П. Бучнксь-
кий, І. Булавннець, А. О. Харамбура, 
Холсвчук, Д, Хоптяк, А. Чемарнік, 
Чорнопнский, В. Дорофей, К. Днѓа, 
C. Фсщишин, Е.Гсрула, М. Гузова-
тнй, Р. Гладук, М. Гливський. К. 
Гнатів, К. Гнатів, О. Грижоќ, П. Я-
ковнна, М. Єйна, І. Качмар, М. Кос-
тюк, І. Крамарчук, І. Крамарчук, о. 
Ќуціль. М. Кулик, А. Курман, Д. 
Квасниця, М. Лялька, С. Лебедик, 
П. Левко, О. Любас, івж. Я. Мат-
ковський. М. Матусяќ, С. Меляне-
вич, І. Негребецькнй, О. Мороз, С. 
Окрепкнй, Т. Павлічко, П. Пюрко, Я. 
ІІогорсцькнй, С. Петраќ, В. Пили-
шенко, Руснак, М. Скрильннк, Д. 
Слупський, М. Снилиќ, К. Сорохтей 
П. Струтннськнй, інж. Р. Щуровсь-
кнй, Шерсмета, П. і 3 . Шевчук, І. 
Швець, В. Тарнавськнй, М. Тіць-
кий. П. Твердохліб, Туран,. Ўкраїн. 
Вест. Ќлюб. С. Васьків. В. Вслітович, 
М. Воляќ, І. Вирста; по $1:50 В. Ма-
тічнн, И. Свистун; по $1: В. Бабій, 
М. Бабюк, Д. Бандура, І. Бандура, 
Ю. Балацькнй. М. Білозір, С. Во-
днк. К. Бойко, І. Бутенко, В. Цюха, 
Н. Червінськнй, Д. Дацків, І. Дер-
кач, М. Дутќа, Т. Фалат, С. Франчуќ, 
Д. Горбусь, В. Господар, П. Грннів, 
М. Гутченко, Р. Івасів, М. Єйна, Ю. 
Юрків, Т. Качала. В. Каліцінський, 
М. Кавна, Е. Кенаді, А. Кисіль, Кор-
дунськнй, М. Король, ф. Коваль, П. 
Кушлик, І. Кушнір. В. Лениќ, інж. 
Лсвнцький. М. Лотоцький, Р. Лущи-
шнн, М. Лалак, Ф. Лнтвнненко, М. 
Марущак, О. Матіїв, А. Мельник, Д. 
Мельннк, М. Мостовий, Ф. Озарів, 
Р. Павлічко. І. Пічак, М. Перчик, М. 
Петрів, С. Петрншин, В. Петрншнн, 
І. Піонка, В. Попович, П. Псюк, С. 
СаЛамаха. М. Сулнма, Н. Шанківсь-
кнй, І. Шеремета, І. Шурин, І. Ти-
кіш, М. Вархола, С. Вашуќ, Д. Ви-
соцькнй, Я. Виткович, Ю. Заячуќ, А. 
Жгута, С. Зобнів. 

Степлетон: Іван Ґеба $10. 
ІОтика: По $10: о. Святослав Харі-
щак, Віра Гсрец, Зоя Герец, Борис 
Лобащук, д-р Ярослав Рожанков-
ськай. Роман Ташоиаацькай; по $5: 
Василь Гасаай, Валерія Потапова, 
„Провидіння" (208 Від. ) : Коляда: 
Василь Рабарськнй $5; П. Коваль-
чук $З; по $2: о. Н. Харіщак, Хой-
нацькнй. інж. Б. Чайківський, М. 
Дацковський, Т. Гринів, Я. Яцківсь-
кнй. Л. Кокодннськнй. М. Козак, 
М. Кознровськнй, Ф. Літннськнй, С. 
Мельник, Ю. Паробій, О. І`. Проко-
пович, І. Самоха, І. Сороковський, 
С. Стецура, М Сидорів, А. Шанай-
да, Г. Шміґель, С. Тесак, В, Запа-
ранюк, І. Чорний $1:50; по $1: Г. 
Андроняк, 3 . Боднарчук. Т. Богдан, 
О. Холява, С. Цнбух. Д.В. (нечнт-
ко), М. Драґош. В. Драґош. І. Дуб, 
М Дўбач, о. С. Дурбак, Д. Федів. Я. 
Федів. Е. Греґа, В. Гайдук, А. Герец, 
B. Гнатів, В. Гиеннй, О. Гошовський, 
В. Івасів, д-р С. Єршівська, О. Єр-
шівськнй, М. Єршівський, К. (не-
чнткс), Василь, П. Карвацька, Б. 
Кізка, М. Клюфас, М. Коханець, І. 
Коломисць, В. Корондій, М. Косар, 
О. Коваль. Б. Козловський, І. Ку-
цсада. В. Куаопач. Ю. Кушнір, Д. 
Кўрилевќо, Б. Лобащук, П, Лнктсй, 

РІЗНІ ОГОЛОШЕННЯ 

М. Міхновськнй, М. Музична. М. Нн-
колайчук, О.О., М. Пітка, П. При-
сяжний, Р.Г. (нсчитке), Я. Рабій, А. 
Рішай, Рожанковська, С. Рожанков-
ськнй, П. Рузьмин, В. Ссменсць, А. 
Сливар, П. Суровий, І. Тарнавськнй, 
Л. Тодор, О. Томич, Б. Топольниць-
кий, Р. Тишовннцькнй, В. Всличко. 
В. Вігак, І. Запаранюк, О. Журба, 
К. Войтович; дрібними $4.50. 
Вудсайд: Василь Варан $15. 

ОГАЙО: 
Клівленд: По $10: Иосиф Копастнн-
ський, Дамян Ліщннськнй, Теодат 
Школьяик. 
ЛеДквуд: Петро Данилевич $10. 
Нютои Фоллс: Стофан Білиќ $5. 
По а ѓстави: Степаѓн Тарнавськнй $20 
(1952 p.), Михайло Копчак $8. 

ПЕНСИЛВЕШЯ: 
Алтуна: Ф. Сеньків на коляду $1. 
Бетлегсм: Михайло Врус $10 (1952 
Р-). 
Клнфтон Гайте: Роза Мандзік $10 
(1952 p.). 
Форт Ситі: Михайло Лўкінський $25. 
Геверфорд: Іван Караван $50 І на 
коляду $10; коляда по $5: Теофіль 
Шашковськнй, Василь Зелаќ; В. 
Гербовий $2.50; по $2: Ю. Днкан, Т. 
Гаврилів, І. Раб, В. Романець. 
Лічбург: Тео Ковалюќ $10. 
Монт Кармед: о. Володимир Паш-
коаськнй $10. 
Филаделфія: Володимир Галан $20; 
по $10: Орест Адамчук, Петро Ан-
друсів, Катерина Демчук, Іван Гощ, 
Богдан Копитќо, Иосиф Копитќо, 
д-р Андрій Лемішка, Михайло Ро-
манкж, Мнрон Сагатий, Мнрон За-
ліпський; Дматро Мсліш $5. 
Феніксвнл: Петро Гундер $10; по 
$5: Василь Цекот, Андрій Шнчак. 
Скреитон: Юрій Ковпак $10. 
Ст. Клер: П. Лесик $1. 
С'ап дерто а: Василь Савка $10. 
Вейн: Семен і Александср Чалн-
шев $20; К. Масалітін $З; М. Магу-
ннк $2. 

ТЕКС АС: 
Відерфорд: Роман Катрнч $25 (1951 
1952 p.p.) і $5 на коляду. 

ВИСКАНЗИН: 
Ми.шокі: По $10: Дмитро Бсздіт-
най, Матвій Чехівський, Константин 
Гарасимів. Гаврило Кондратів, Гри-
горій Клнменко, Михайло Марти-
июк, Євген Нарушевнч, Ярослав О-
мельський, Данило Паламаренко, 
Петро Пархоменко, Марія Павляк, 
Володимир Семко, о^П. Фалько $5. 
Расня: Алсксандер Довбня $10. 
Вслворт: М. Григоренко $З; В. Шсв-
ченко $2; по $1: Г. Таранець, В. Та-
ранець. 

ПОПРАВКИ: 
Ню Порк: Хор „Боян" коляда $10. 
Рачестер: Лялка Михайло $10 на 
1952 p., а не як було подано на 1951. 
ВІлкс Барре, Па.: На Народний 
Фонд зложили по $10: Петро Гер-
ман і Микола Мархсвко; Катерина 
ЛуКач $5 (п попередньому виказу 
були помилки). 
В листі ч. 42 було подано: Дмитро 
ХорканнЃі, а мас бути: Павло Хорка-
внй $5. 

Національний Даток псрсси-
лайте: 

Ukrainian Congress Commltte 
of America, 

N e w York 7 , N . Y. 

Ш А Н Ќ А С К У Б Ш Н А 
СЕКРЕТАРКА 

Переклади, Цккдіос†ал, кннговод-
ство. Радо помагає в виповненні різ-
них офіціальних паперів. 

Телефон: OReson 3-4448 
107'72 S t Mark's Place. New York N. Y. 

(E. 8th St . ) 
'_; r ' ; A . . . . і 

Ф Нерсрібки—Направкя 9 

"ЮРІЙ СП1ГА 
Р Е Ф Р І Д Ж Е Р Е И Т Х ) Р Ш Ш 

М Е Х А Н Ш 
Скора гарантована обслуга всіх 

рефріджерсйторинх 'установ, як до-
машних так 1 комерційних, а рівнож 
інсталяція їх. . -, . v 

Продаж нових, перероблених і від-
новлених рефріджереиторів на лю-
бій струні — AC—DC. 

Телефон: ORcgon 3-4448 
107y2 St. Mark's PI. (E. 8th St.) 

New Уогк,.^. V. 

ГРАФІКА В БУНКРАХ ЎПА 
ГРАФІКА В БУНКРАХ ЎНА — цс альбом дереворитів, виконаних 

у підпіллі на українських землях в p.p. 1947—1950. 
ГРАФІКА В БУНКРАХ ЎПА — цс мистецька документація сучасної 

визвольної боротьби Української ПовстанчоІ Армії та всього 
українського народу. 

ГРАФІКА В БУНКРАХ ЎПА — приносить картаан сучасного побу-
ту в Україні та ілюстрації з жаття й боротьби ЎПА. Збірка 
містить в собі також проекти босвих відзначень ЎПА. 

ГРАФША В БУНКРАХ ЎНА — с видана на коштовному без-
деровному папері у форматі великої чвірки. З огляду на її зміст 1 
форму вона повинна стати настільною ќвагою в кожній ўукраїнській 
хаті 1 в кожній українській установі й бути ціанам дарунком при 
різних нагодах. 

ГРАФІКА В БУНКРАХ ЎПА — с двомовна, — в українській 
1 англійській мовах. Тому П можна вживати як цінного інформатив-
ного матеріялу про українську визвольну боротьбу серед амери-
канців та чужинців. 

З огляду на дуже великі кошти друку книги, Видавництво було 
змушене видати обмежений наклад. Тому спішіться з замовленнями! 

Ціна книги $5.95. Кольпортерн а книгарні одсржуть опуст. 
Замовлення слати на адресу: 

SVOBODA, 8183 GRAND ST., JERSEY CITY З, N. J. 

A A A A A A A A ^ ^ M V W V A A M W W W V 

rc Uk raine 
у) and Its People 

(УКРАЇНА И її НАРІД) 
Підручник в англійській мові 

з мапами, статистичними 
таблицями і діяграмами 

— зредагував — 
нроф. І. МІРЧУК. 

Надасться для освідомлення 
інших і тому можна її назва-

ти Українською Енцикло-
педіею в малому засязі. 

Ціна $3.00. 
КНИГАРНЯ „СВОБОДА" 

83 Grand St., Jersey City З, N. J. 

СИВЕ ВОЛОССЯ 
ЩЕЗАЄ 

БЕЗ ФАРБУВАННЯ 
Чудовий препарат можна тепер 

дістати, щоб повернути сиве волос-
ся до природної {е%шої краски, на. 
че магічним способом.' Коли ужнва-
ти його кожного дня на короткий 
час, він поступово і- чудесно перс-
міияс сивий вигляд на природний 
колір. Тямте: тсмце волосся дас ви-
гляд молодости. -. 

Якщо ви хочете випробувати цей 
дивуючий препарат, без риску, то 
виваліть оцей вирізок до TRYSAN 
CO., Dept. 67, Peekskill, N. Y. Звідти 
вишлють вам 2 півтретя-доляровоі 
вартости пляшки зд $4 з додатком 
федерального податку в 80 цнт. Цс 
знижка в $1.20 на правильній ціні. 
Якщо, після ужиття 'згідно з вка-
зівками, ви не будете задовільні з 
яких небудь причин, вам звернуть 
повну грошеву заплату. 

Ім'я 

Адреса ,__ 

Місцевість __'__і Стейт 

3. БЕРЕЗОВОЌ! 
УКРАЇНСЬКИЙ ІІОГГЕВНИК 

УПРАВИТЕЛЬ 

BERRY FUNERAL" HOME, tec. і 
525 East 6th Street, 
New YorktO, N. Y. 

Phone ALgonflttin 4-5748 

; і Дві нові в модернім кольовіаль- ; 

: Першорядна обслуга в усіх по-! 
; `, хоронах без різниці масткового 

сгаву. 

І В А Н Б Р О Щ А К , и о т а р . 

ІВАН БУНЬНО 
УКРАГНСЬКИН ПОГРЖБНЖЖ 

; аар-джуя вогревввв Н С Л 
і по ціві так ввзвхиі — - і ^ w 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 
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J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker A 

437 EAST 5th STREET 
New York City 

Dignified funerals as low as $ІЗ#, 
Telephone: GRamercy 7-7661. 

ДІВЧИНА 
З ВІННИЦІ 
ОПОВІДАННЯ: 

Німецька окупація 
Совстська окупація 
Початќи ЎПА. 

Ціна 50 щгг. 
Замовляйте в: 

SVOBODA 
81-83 Grand Street 
Jersey City 3, N. J. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Заннмасться похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, r lBY 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована температура. 
Модерва мвшджпд до 

ужитку даровц 
PETER JAREMA 

129 EAST 7th STREET, 
NEW YORK, N. У. 

TeL: ORchard 4-2568 

Hu Сняточіінй Велнкндннй 
Закуй зайдіть до: 

DUNLEY HAT SHOP 
14 Saint Marks Place 

NEW YORK, N. Y. 
Btaa BB складі власного 

виробу 
ЄІЛЬЦОВІ КАПЕЛЮХИ 

џ найновіших фасонах. 
У нас куплені капелюхи — 
прннимасмо до перерібки. 

Дальше пригадуємо, що масмо відділ МЎІЌЌС'ЬКОЇ ҐАЛЯНТЕРН, 
я саме: першої якостн сорочки, спортові сорочки, піжами, 

знаної марки: "Jayson", "r'ruit of the Loom" і "Reis" 
Просимо зайти І переконатись про високу якість матеріальну та 
низьку фабричну ціну'. — Говоримо по украінськн. 
Слухайте паші оголошення по радіо-програмі п. Мельника кожної 

наділі між 7—8 год. рано на хвилях 1480, (станція WHOM). 
Створено щоденно до 8:30 всі., в п'ятниці і суботи до 10:00. 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARKS PLACE, (Іет 8. в у л . B e t 2 A 3 Ave.) NEW YORK 

І Ш 1 Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш І Ш Г О Ш П Д 

Легко несучи важкий кружок, 
Тпрзан ішов перед Хірамом до та-
смного коридору. Він непомильно 
скеровував свої кроки через лябі-

рннт, минаючи кістяк пантери, в 

в склепистий коридор. 

„Корвдор на вулицю" — мнм-

рнв Хірам. „Це не може бути да-

леко. Ми не могли минути його". 

В з д о в ж коридору доносився 

стукіт недалеких ніг т$ численні 

голоси". „На Б у д д у ! " ^ - закрно 

мав Хірам. „Сторожа!" " 


